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Hyundai prodal v Evropě
5 milionů vozů

Hyundai hits 5 million sales in
Europe

Společnost Hyundai dosáhla
významného mezníku, když
v Evropě prodala pět milionů vozů. Představení modelu
i30 v roce 2007 znamenalo
pro působení značky Hyundai
v Evroppě důležitý okamžik
a posunulo vývoj společnosti
o stupeň výš. i30 nebyl pouze
první Hyundai navržený a vyvinutý speciálně pro potřeby
evropského zákazníka, jedná se rovněž o první produkt
společnosti nesoucí předponu
„i“, ustavující systém pojmenovávání modelů, který přetrvává dodnes.
i30 je skutečný evropský vůz, vyráběný v první továrně Hyundai
na evropském kontinentu. Výrobní
závod v obci Nošovice v České republice byl založen s cílem přinášet ty nejvyšší standardy kvality,

Hyundai has reached a major
landmark, having sold five
million vehicles in Europe. It
was in 2007 that the company’s
progress moved into a higher
gear, when the introduction of the
i30 marked a significant moment
for Hyundai in Europe. The i30
was not only the first Hyundai
designed and engineered to
appeal specifically to the tastes
of European consumers, it was
also the first of the company’s
products to carry the ‘i’ prefix,
establishing a system of
nomenclature that continues
today.
The i30 is a truly European
car, built at Hyundai’s first
manufacturing facility in Europe.
The plant in Nošovice, Czech
Republic, was opened with the
objective of delivering the highest

quality standards, which helped
to pitch i30 at the heart of the
competitive European C-segment.
The i30 was soon followed by
new models such as i10 and i20,
as well as an increasingly diverse
range of models that includes
the ix20 compact MPV and ix35
SUV – all of which have Europefocused styling, powertrains and
packaging. The arrival of these
game-changing cars contributed
to Hyundai increasing market
share in Europe to a record 2,6% in
2010. Hyundai continues to invest
heavily to meet the expectations
of European car buyers. Output
from the manufacturing plant in the
Czech Republic increases this year
to 300.000 units, while Customers
also benefit from Hytundai’s
ground-breaking Five Year Triple
Care assurance package.

což pomohlo vymrštit i30 do srdce
vysoce konkurenčního prostředí
evropského segmentu C. Krátce
po i30 následovaly nové modely jako i10 a i20, stejně tak jako
stále rozmanitější škála modelů
zahrnující kompaktní MPV ix20
a SUV ix35, jejichž technologie
i design jsou přizpůsobeny evropským potřebám. Příchod těchto
revolučních vozů přispěl v roce
2010 ke zvýšení podílu společnosti Hyundai na evropském automobilovém trhu na rekordních 2,6%.
Hyundai i nadále investuje mnoho
do naplnění požadavků evropských zákazníků. Výrobní kapacita
továrny v České republice se tento rok zvýší na 300 tisíc automobilů ročně a zákazníci mohou rovněž
využívat přelomového Pětiletého
programu komplexní péče, který
společnost Hyundai nabízí.

Z tisku / From the press
Hyundai začíná prodávat
konkurenta pro Superb
Combi

Hyundai starts to sell a competitor for Superb Combi

Hyundai i30 obdržel cenu
čtenářů magazínu ECOcar

Hyundai’s i30 awarded
ECOcar Magazine People’s
Choice Award

Korejský Hyundai oznámil cenu svého
zástupce střední třídy, modelu i40 v
karosářské verzi kombi. Automobilka
zároveň představila verzi sedan, která
se začne prodávat později. Světová
premiéra karosářské varianty sedan
se uskutečnila 12. května na autosalonu v Barceloně, přičemž i40 kombi
automobilka odhalila na březnovém
autosalónu v Ženevě. Design a vývoj
obou verzí mělo na starost centrum
Hyundaie v německém Rüsselsheimu.
Model i40 je prvním Hyundaiem v segmentu D, tedy ve střední třídě. Mezi
hlavní konkurenty na českém trhu tak
řadíme Škodu Superb, VW Passat a
Ford Mondeo. V nabídce budou dva
benzínové a dva dieselové agregáty.
Standardem je šestistupňová manuální převodovka, k dispozici bude
i automat se stejným počtem rychlostních stupňů. Verze kombi už zná svou
českou cenu – 549 990 korun chce
české zastoupení za verzi 1,6 GDI,
nejlacinější turbodiesel stojí 579 990
korun. Vrcholná verze 1,7 CRDi stojí ve
výbavě Premium 749 990 korun.

Korean carmaker Hyundai disclosed
prize of its middle-class representative
i40 wagon. At the same time the
carmaker introduced i40 sedan which
starts to be sold later on. The world
premiere of i40 sedan took place at
Barcelona Motor Show on 12th May,
while i40cw was already introduced at
Geneva Motor Show in March. Design
and development of both cars was
carried out by Hyundai Research &
Development Center in Rüsselsheim.
i40 model is the very first D-segment
(middle-class) Hyundai car. Its main
competition in the Czech market will
be Škoda Superb, VW Passat and Ford
Mondeo. There will be two gasoline
and two diesel units available and
six-speed manual transmission as
a standard. Six-speed automatic
transmission will be available as well.
Czech price for i40cw will be 549,990
CZK for 1.6 GDI. The cheapest turbo
will cost 579,990 CZK. Top version 1.7
CRDi with “Premium” equipment will
cost 749,990 CZK.

U příležitosti udělování Cen skupiny motoristických magazínů, které se konalo ve čtvrtek 2. června
v Melbourne, obdržel již tak vysoce
uznávaný model Hyundai i30 Cenu
čtenářů magazínu ECOcar. Pro Hyundai je to učiněný hattrick, jelikož
po úspěchu modelu Hyundai i30cw
v roce 2009 a modelu Hyundai i20
v roce 2010 je to již třetí ocenění
tohoto magazínu, které značka získala. Držitel několika ocenění vůz
i30 byl prvním ze série „i“ modelů,
které se začaly prodávat v Austrálii,
následovaný přelomovým vozem i45
a nejnověji také kompaktním modelem i20. Cena čtenářů magazínu
ECOcar se neomezuje pouze na novinky přicházející na automobilový
trh. Členové skupiny motoristických
magazínů, publicisté ECOcar, Delivery a PowerTorque vyhlásili vítěze
na výročním udělování Cen skupiny
motoristických magazínů.

At the Motoring Matters Magazine
Group awards, held in Melbourne on
Thursday 2nd June, ECOcar magazine
readers awarded the already highly
acclaimed Hyundai i30 hatch ‘ECOcar
Magazine People’s Choice Award’.
This makes it a hat-trick for Hyundai
having taken out an ECOcar Magazine
awards for the third time following
the success of i30cw in 2009 and i20
in 2010. The multi-award winning i30
was the first of the ‘i-series’ models
to launch in Australia followed by
the ground-breaking i45 and most
recently the compact i20 range. The
‘ECOcar Magazine People’s Choice
Award’ is awarded by the readers,
and is not limited to new or recently
released car entrants only. The
Motoring Matters Magazine Group,
publishers of ECOcar Magazine,
Delivery Magazine and PowerTorque
Magazine, announced the winners
at the annual Motoring Matters
Magazine Group Awards.

20. května 2011,
Právo
* Články mohou být s ohledem na prostor kráceny.
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20th May 2011,
Právo

2. června 2011,
The Auto Channelt

2nd June 2011,
The Auto ChannelCNBC

* With respect to space the articles may be shortened.

www.hyundai-motor.cz
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Hyundai i40 sedan
- světová premiéra v Barceloně

Hyundai i40 sedan
- world premiere in Barcelona

Světová premiéra karosářské
varianty sedan modelu Hyundai
i40 se uskutečnila 12. května
na autosalonu v Barceloně.
Čeští zákazníci si mohli tento
vůz poprvé prohlédnout během
Autosalonu Brno, který proběhl
počátkem června.
Sedan i40 se může pochlubit čistě evropským charakterem. Jeho
design a konstrukce jsou dílem
Evropského výzkumného a vývojového střediska Hyundai se sídlem v
německém Rüsselsheimu. Hyundai
i40 je nejnovějším modelem představeným v souladu s novým sloganem značky Hyundai „New Thinking. New Possibilities.“ Předností
sedanu i40 není pouze atraktivní
design, ale i maximální prostornost
interiéru. Díky dlouhému rozvoru
2,77 metru nabízí nejlepší hodnoty
ve své třídě v prostoru pro hlavu
(1025 mm), ramena (1455 mm) a
nohy (1170 mm). Celková délka
vozu je 4740 mm.
Zcela nový i40 bude k dispozici se
čtyřmi motory splňujícími emisní
normu Euro V: dvěma benzinovými
a dvěma dieselovými. Tyto pohonné
jednotky nabízí rozsah výkonu od
115 do 177 koní. V nabídce budou
manuální i automatické převodovky. Hyundai předpokládá, že v segmentu, v němž dieselové motory
tvoří přes 75% celkových prodejů
v Evropě, bude vznětový agregát o
objemu 1,7 litru s výkonem 136 koní
nejpopulárnější jak u soukromých,
tak u fleetových zákazníků. Hyundai

Bohatá výbava modelu i40 se
spoustou high-tech prvků (parkovací asistent, asistent sledování
jízdy v jízdním pruhu nebo navigace
s parkovací kamerou) bude jedním
z klíčových faktorů, které přilákají
potenciální zákazníky. Vůz nabízí

World premiere of Hyundai i40
sedan was held at Barcelona
Motor Show on 12th May. Czech
customers had an opportunity
to see the vehicle for the first
time within Brno Motor Show
taking place early in June.

among both private and fleet
buyers. When combined with the
1.7-liter diesel engine developing
115HP, the inclusion of Blue Drive
technology results in the i40
achieving CO2 emissions and fuel
economy figures of 113 g/km and

také nejnovější technologie v oblasti aktivní a pasivní bezpečnosti
(ESP, ABS, brzdový asistent, devět
airbagů atd.) s cílem zajistit maximální bezpeční pro cestující. Automobilka Hyundai očekává, že i40
bude následovat její ostatní modely

i40 ve verzi Blue Drive s dieselovým
motorem 1,7 litru o výkonu 115 koní
má spotřebu paliva 4,3 l/100km a
emise CO2 pouhých 113 g/km. Tyto
hodnoty z něj činí ekologicky nejšetrnější vůz ve své třídě.

a rovněž získá maximální počet 5
hvězdiček v nárazových testech
organizace Euro NCAP. Hyundai i40
sedan se na českém trhu začne prodávat na podzim letošního roku.

The i40 sedan boasts a purely
European identity having been
designed and engineered at the
European R&D headquarters of
Hyundai in Rüsselsheim, Germany.
The car is the latest model to be
unveiled under the company’s
new brand slogan “New Thinking.
New Possibilities”. The i40 sedan
not only benefits from attractive
styling, but also retains high
levels of interior comfort, with
a wheelbase measuring 2.77
meters and delivering best-inclass dimensions for front head
(1,025mm), shoulder (1,455mm),
and leg (1,170mm) room. Total
length of the car is 4740mm.
The all-new i40 will be available
with a choice of four Euro
V-compliant engines: two petrol
and two diesel. These units
cover a power spread of 115HP
to 177HP. Manual and automatic
transmissions will also be
offered. In a segment where
diesel models represent over 75%
of total sales in Europe, Hyundai
is anticipating that the 1.7-liter
diesel unit developing 136HP
will be the most popular engine

4.3 l/100km, respectively, making
the i40 the most environmentallyfriendly model in its segment.
By offering an extensive standard
specification with numerous
high-tech features (smart-parking
assist and lane-keeping assist
systems or full map navigation
with rear view camera), the high
level of equipment in the i40
promises to be one of its key
attractions to potential buyers.
The i40 uses the latest active
and passive safety technologies
(ESP, ABS, Brake Assist System,
up to nine airbags etc.) to ensure
maximum protection for its
occupants. Hyundai anticipates
the i40 to continue the company’s
excellent safety record and attain
the maximum 5-star result under
Euro NCAP’s impact assessment.
Hyundai i40 sedan will go on sale
in the Czech market during fall
this year.
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Akce HMMC / HMMC events

Souhrnná provozní porada –
červen 2011

Business review meeting –
June 2011

Nejvyšší vedení naší společnosti a zástupci všech oddělení
od specialistů výše se sešli na
souhrnné provozní poradě, která
se konala 3. června v auditoriu v
administrativní budově HMMC.
Níže uvádíme text projevu pana
prezidenta Kang Ho-dona.
Vážení kolegové,
krátké jaro vystřídalo teplé letní počasí. V květnu se v našem závodě
odehrály dvě důležité události – slavnostní vztyčení prvního pilíře nové
haly převodovkárny a zahájení vysílání interní HMMC televize. Dále byla
zahájena Fotbalová HMMC interliga,
do níž se přihlásilo 12 týmů. Tato soutěž potrvá do konce srpna letošního
roku. Žádám vás o podporu a povzbuzování hráčů ze všech oddělení. Užijte si zápasy a berte je jako skvělou
příležitost k vytvoření lepší pracovní
atmosféry.
Minulý měsíc se nám s přispěním
dvou sobotních a jedné prodloužené
směny podařilo vyrobit 22 307 aut
oproti původnímu plánu 22 200 vozů.
Všechny tyto skvělé úspěchy jsou výsledkem naší tvrdé práce směrem ke
společnému cíli, založeném na vyspělejší kultuře řízení práce po úspěšném
uzavření nové Kolektivní smlouvy.
Vážení kolegové, jak jistě víte,
1. července zahájíme výrobu modelu
ix35. V této souvislosti už proběhla
dvoutýdenní odstávka výrobní linky
a také úspěšné školení zaměstnanců
finální montáže v závodě Kia Motors
Slovakia. Nyní už nám do zahájení
produkce zbývá pouze měsíc. Proto
vás žádám, abyste kladli důraz na
celkovou přípravu výroby a vysokou
kvalitu modelu ix35.
Na závěr chci říct, že si velmi vážím
vašich snah o aktivní komunikaci, kterou všem neustále zdůrazňuji. Nyní to
vypadá, že se situace v této oblasti
zlepšuje. Zdá se, že léto začne velmi
brzy. Doufám, že na sebe dáte pozor
a budete dbát na bezpečnost práce.
Děkuji.
Po prezidentově projevu u řečnického
pultu vystoupili zaměstnanci vybraných oddělení, kteří účastníky seznámili s informacemi o výrobě, kvalitě,
s prodejními výsledky a také s novinkami z autoprůmyslu. Společnost
HMMC v květnu letošního roku vyrobila přes 22 000 vozů Hyundai i30 ve
verzích hatchback a kombi, Hyundai
ix20 a Kia Venga. Automobily z Nošovic měly minulý měsíc největší odbyt v
Německu, Itálii, Velké Británii, Polsku
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departments (specialists and
above) participated in Business
review meeting that was
held in HMMC Auditorium on
3rd June.

a Rakousku. Bližší informace najdete
v tabulce.

Období / Period
VÝROBA
PRODUCTION

PRODEJ
SALES

Company’s top management
and representatives of all

i30
Kia Venga
ix20
ix35
Celkem / Total
i30
Kia Venga
ix20
Celkem / Total

Speech of HMMC President, Mr.
Kang Ho-don, inaugurated the
meeting. Mr. President focused
on important events which
took place in our plant in May
– e.g. first column erection at
the second Transmission Shop,
launch of internal HMMC TV
broadcast and start of the new
football league season.
After President’s speech managers
of selected departments came to
the speaker’s desk and informed
participants about detailed data
regarding production, quality,
sales results and automotive
industry news. HMMC produced
over 22,000 cars (Hyundai i30
hatchback and cw models,
Hyundai ix20 and Kia Venga) in
May. During last month vehicles
from Nošovice were mostly
demanded in Germany, Italy,
United Kingdom, Poland and
Austria. Detailed information is
available in a chart.

Květen 2011 / May 2011
11 228
7 136
3 914
29
22 307
11 780
6 394
4 146
22 320

Výsledky výroby a prodeje: květen 2011 / Production and sales results: May 2011

www.hyundai-motor.cz

Akce HMMC / HMMC events

Family Day 2011 v HMMC

Family Day 2011 in HMMC

Stejně jako v loňském roce
připravuje naše společnost,
tentokrát v pořadí již druhý,
„HMMC Family Day.“ Akce se
bude konat v sobotu 9. července od 13:00 do 21:00 hodin
na prostranství před areálem
závodu a narozdíl od loňského
roku bude kromě rodin zaměstnanců firem, sídlících v průmyslové zóně Nošovice, určena
také obyvatelům okolních obcí
a všem dalším zájemcům.

ve stojanech. Moderátorem celé
události bude známý imitátor Petr
Jablonský a své umění během
dne předvedou například Železný
Zekon, hudební formace Nebratři,
či taneční skupina Dance No.1.
Vrcholem programu pak bude vystoupení populární ostravské pop-rockové kapely Buty. Stejně jako
v loňském roce bude i letos pro
zájemce připravena možnost prohlídky jednotlivých provozů závodu
s doprovodným komentářem od-

As well as last year, our
company has prepared HMMC
Family Day, this time the second
one in a row. The event will
take place on Saturday 9th July
from 1:00 to 9:00 p.m. in the area
in front of the plant and unlike
the last year, apart from the
family members of employees
working in the industrial zone of
Nošovice, it will be dedicated
to inhabitants of surroundings
municipalities and all other
visitors too.
Varied and entertaining program
divided into three categories
according to age (children under
6 years, children 7 – 13 years and
the others), including competitions
for valuable prices will be prepared.
There will be also some funny attractions and refreshment.
Several popular artists will appear
on the stage and there will be
also a chance for talents among
our colleagues. The employees
may register to talent competition
(singing, dance, etc.) via email:
familyday@hyundai-motor.cz
or
using registration forms available

Připraven bude pestrý a zábavný
program rozdělený do tří kategorií
dle věkových skupin (pro děti do 6
let, děti od 7 do 13 let a ostatní),
včetně soutěží o hodnotné ceny.
Nebudou chybět ani zábavné
atrakce a občerstvení. Na pódiu
se opět vystřídá řada známých
umělců a šanci dostanou také
talentovaní jedinci z řad našich
kolegů. Do soutěže ve volné disciplíně (zpěv, tanec apod.) se mohou zaměstnanci hlásit emailem
na familyday@hyundai-motor.cz,
nebo prostřednictvím registračního formuláře, který je k dispozici

povědných pracovníků. Nejmladší
účastníci se mohou těšit například
na skákací hrad, skluzavku, řetízkový kolotoč, autodrom či překážkovou dráhu. Milovníci dobrého
jídla pak zajisté uvítají občerstvení
v podobě grilovaných pochoutek
či krajových specialit. Připravena bude také aukce výtvarných
děl dětí ze ZŠ Nošovice na téma
„Hyundai očima dětí.“ Výtěžek
této aukce bude věnován nošovické základní škole a bude sloužit
k pořízení nových výtvarných potřeb. Všichni jste srdečně zváni!

in stands. A popular imitator Petr
Jablonský will be moderator of
the whole event and for example
strongman Železný Zekon, Nebratři
music band or dance group Dance
No.1 will perform on the stage.
The highlight of the event will be
a concert of famous Czech poprock band Buty. As well as the
last year there will be commented
site tours prepared for the visitors.
The children may look forward
to, for example, jumping castle,
slide, carousel, autodrome or
steeplechase. Good food lovers
will be surely delighted with
refreshment in a form of barbecue
or local delicatessen. There will
be also an auction of pictures and
drawings made by children from
the elementary school in Nošovice.
The main motto is “Hyundai through
the eyes of children” and collected
money will be donated to Nošovice
elementary school for purchase of
new art supplies. Let us cordially
invite you all!

05

6/2011

HMMC News

Hyundai v ČR / Hyundai in the Czech Republic
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Hyundai na Autosalonu Brno

Hyundai at Brno Motor Show

15 modelových řad a celkem
19 vystavených vozů – tak vypadala expozice automobilky
Hyundai na letošním ročníku
brněnského Autosalonu, který
se v areálu výstaviště konal od
3. do 9. června.
Značka Hyundai návštěvníkům
této významné motoristické akce
představila kromě již známých
vozů také tři české premiéry – dynamické sportovní kupé Veloster,
rodinný automobil Elantra a model
i40 ve dvou variantách – kombi a
sedan. „Model i40 je pro nás letošní nejdůležitější novinkou, protože nám otevře dveře k firemním
zákazníkům a tím pomůže změnit
jejich náhled na naši značku,“ řekl
Vladimír Vošický, ředitel pro obchod a servisní služby společnosti
Hyundai Motor Czech - oficiálního
importéra a distributora značky
Hyundai v České republice.
Hyundai je v současné době třetí
nejprodávanější značkou na trhu
osobních automobilů v ČR. Téměř
tři čtvrtiny domácích prodejů přitom tvoří tři modelové řady – ix20
a i30 vyráběné v závodě v Nošovicích a také model ix35. „Naše vize

je stát se nejoblíbenější automobilovou značkou na českém trhu,“
dodal Vladimír Vošický.
V rámci autosalonu se tradičně
konalo mnoho anket. VIP dámská
porota zde již potřetí vybírala nejlepší vůz pro ženu. Nejvíce hlasů

19 vehicles representing 15
model ranges – this was the
exposition of Hyundai carmaker at the 2011 Brno Motor
Show. The event was held in
the exhibition area from 3rd to
9th June.

získal elegantní a úsporný Hyundai
ix35, jehož výroba bude v našem
závodě zahájena 1. července letošního roku.

Except already known cars,
Hyundai brand showcased also
three Czech premieres to the visitors of this significant automotive
event – dynamic sports coupe

Veloster, family car Elantra and
both versions of the i40 model
– wagon and sedan. “For us the
i40 model is the most important
newcomer of this year, because
it will attract fleet customers
and help change their attitude to
our brand”, said Vladimír Vošický,
Sales and Service Director of
Hyundai Motor Czech – Hyundai’s
official importer and distributor in
the Czech Republic.
Currently Hyundai is the third best
selling passenger car brand in
the Czech market. Almost three
quarters of domestic sales are
represented by three model ranges
– ix20 and i30 from Nošovice
plant and also the ix35 model.
“Our vision is to become the most
popular automotive brand in the
Czech market”, Vladimír Vošický
added.
Many surveys were realized
within the motor show. VIP ladies
jury has chosen the Best Car for
Woman for the third time already.
The winner was elegant and
fuel efficient Hyundai ix35, the
production of which will start in
our plant on 1st July 2011.

Festival Janáčkův máj 2011

2011 Janáček May Festival

36. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův
máj probíhal od 23. května do
12. června v Ostravě a několika
dalších městech Moravskoslezského kraje. Janáčkův máj je
po Pražském jaru druhým nejvýznamnějším festivalem vážné
hudby v ČR.
Společnost HMMC byla hlavním
partnerem celé akce a zároveň i zahajovacího koncertu, který se uskutečnil 23. května v Domě kultury
města Ostravy. Naše společnost si
je vědoma nejen pozice silné firmy a
významného zaměstnavatele v regionu, ale také své odpovědnosti vůči
Moravskoslezskému kraji. Proto se
rozhodla pro toto partnerství. Hosty
slavnostního zahájení byli například
prezident HMMC, pan Kang Ho-don,
ostravský primátor Petr Kajnar nebo
předsedkyně Poslanecké sněmovny
PČR, paní Miroslava Němcová, která ve stejný den navštívila také náš
závod. Během večera zazněl Beethovenův koncert pro klavír a orchestr
č. 5 v podání německého klavírního
virtuosa Gerharda Oppitze dopro-

The 36th edition of Janáček May
International Music Festival
took place in Ostrava and some
other cities in Moravian-Silesian
Region from 23rd May to 12th June.
Janáček May is the second most
important festival of classical
music in the Czech Republic after
the Prague Spring Festival.
HMMC was a main partner of the
event as well as of the Opening
Concert held in Municipal Cultural

vázeného Janáčkovou filharmonií
Ostrava s dirigentem Tomášem Netopilem. Hosté zahajovacího koncertu si mohli před kulturním domem
prohlédnout pět vystavených vozů
značky Hyundai. Po celou dobu trvání festivalu byl ve vestibulu Domu
kultury města Ostravy k vidění model Hyundai ix35, jehož sériová výroba začne v Nošovicích 1. července
letošního roku.

Center of Ostrava on 23rd May. Our
company is not only aware of being
a strong company and important
employer of the region, but also of its
responsibility towards the MoravianSilesian Region. That is why it has
decided for this partnership. The
opening ceremony was attended
for example by HMMC President
Mr. Kang Ho-don, Mayor of Ostrava
Petr Kajnar or Chairperson of the
Chamber of Deputies of the Czech
Parliament Mrs. Miroslava Němcová,
who also visited our plant the same
day. Beethoven’s Concerto for Piano
and Orchestra No. 5 performed by
German piano virtuoso Gerhard
Oppitze accompanied by Janáček
Philharmonic Orchestra Ostrava and
conducted by Tomáš Netopil was
played during the evening. Visitors of
the Opening Concert could examine
five Hyundai cars exposed in front of
the Cultural Center house. Throughout
the festival visitors could see Hyundai
ix35 car placed in foyer of the Cultural
Center. Mass production of ix35 will
start in Nošovice on 1st July.

www.hyundai-motor.cz

Stalo se v HMMC / What happened in HMMC

VIP návštěvy v HMMC

VIP visits to HMMC

V průběhu května a června si
náš závod prohlédlo hned několik význačných osobností
veřejného života. Během své
návštěvy o nás řekli:

Several prominent officials visited our plant in May and June.
During the visit they said about us:

Miroslava Němcová (předsedkyně PS Parlamentu ČR):
„Jsem ze Žďáru nad Sázavou, kde
jsou významné slévárny a strojírny, takže já jsem znala provoz
třeba velké továrny. Tady je to
spíš pocit, že jsem v laboratoři –
úžasný prostor, velkolepá výroba,
na mě to dělalo dojem neskutečné
rychlosti. Představa, že za každou
minutu odtud vyjede jeden vůz, je
fascinující.“

Libor Rouček (místopředseda
Evropského parlamentu):
„Já jsem navštívil již mnoho automobilek nejenom v ČR, ale i v zahraničí a mohu říci, že automobilka
tady u vás je dnes nejmodernější
a na nejvyšším možném stupni
vývoje. Je to obdivuhodné, co se
dá za několik málo let vytvořit. Je
to samozřejmě spojení zahraničního kapitálu a know-how, ale také
českých techniků a dělníků. Vaše
firma zde zajistila 3400 pracovních
míst přímých. Samozřejmě na to se
vážou další tisíce u subdodavatelů, čili je to velmi důležité. Já bych
chtěl za tuto investici poděkovat,
poděkovat zaměstnancům a jako

M. Němcová při prohlídce závodu / M. Němcová during plant site tour

Martin Kocourek (ministr průmyslu a obchodu):
„Já jsem už předtím o Hyundai zde
v Nošovicích hodně slyšel, jenom
samou chválu, a jsem velmi rád, že
jsem se mohl přesvědčit na místě
o tom, že to tak ve skutečnosti je.
Ty technologie, které jsou zde
použity, se kterými jsem měl tu
čest a možnost se seznámit, tak
to je opravdu špička a myslím, že
Hyundai v tomto má v ČR náskok.
Byl jsem úplně fascinován tím
množstvím robotů. HMMC hraje
v oblasti průmyslu a obchodu ČR
velmi významnou roli, protože je
to docela velký zaměstnavatel. My
jsme rádi, že jsou tady tyto špičkové technologie a zároveň je určitě
velmi významnou exportní položkou, drtivá většina té produkce jde
na export, takže i to pomáhá české
ekonomice. Znovu opakuji - tato
investice se ČR vyplatila.“

Češi bychom měli být více hrdí
na to, že tady máme tak dobrou
firmu.“
Aleš Zedník (honorární konzul
Ruské federace v Ostravě):
„Všechna rozhodnutí, která jsme
dělali, byť byla mnohdy podrobena
kritice, byla správná a já si stojím
za vším, co jsem udělal pro to, aby
zde Hyundai jednou stál. Jsem rád,
že dnes jsem se toho dožil a udělal
bych to vždycky stejně. Přestože
jsem v mateřských společnostech
Hyundai v Koreji viděl mnohé, tak
mohu potvrdit, že zdejší technologie je opravdu z nejmodernějších a
ten tanec robotů, ten já zbožňuji.
Něco takového, jako jsem viděl
zde, to musím smeknout, protože
takové zázemí, které zde vytváří
Hyundai pro zaměstnance, to jsem
opravdu nikde neviděl a to jsem
zcestoval kus světa.“

Miroslava Němcová (Chairperson of the Chamber of Deputies):
“I am from Žďár nad Sázavou, where
important foundries and engineering companies are situated, so I am
familiar with operation of a huge
factory. However, I feel like being
in a lab here rather than in a manufacturing plant - amazing space,
spectacular manufacture, it makes
an impression of unbelievable
speed. An idea that every single
minute one car rolls out the production line is fascinating.”
Martin Kocourek (Minister of
Industry and Trade):
“I have heard a lot about HMMC in
Nošovice before and just the praise
and I am happy to see myself right
here it is true. The technologies
used here, I have had the honor and
opportunity to meet, are really the
top ones and I thing Hyundai has
a lead in it in the Czech Republic.
I was purely fascinated by the number of robots. HMMC plays a significant role in the Czech industry
and trade area as it is quite a big
employer. We are happy to have
those top technologies here and at
the same time it is very important
regarding export, as, in fact, the
majority of the local production represents export, which helps Czech
economy as well. This investment is
worth to the Czech Republic.”

Libor Rouček (Vice-chairman of
the European Parliament):
“I have already visited many carmakers both in the Czech Republic
and abroad and I can say the plant
here is the most modern one today
and at the highest possible level of
development. It is remarkable what
can be done in few years. It is of
course connection of foreign capital with know-how but also of the
Czech engineers and workers. Your
company has directly created 3,400
jobs here and there are, of course,
thousands more jobs created by subcontractors. So it is very important.
I would like to thank for this investment, thank the employees and as
Czechs we should be more proud of
having such a good company here.”
Aleš Zedník (Honorary Consul of
Russian Federation in Ostrava):
“All decisions we were making,
however criticized many times,
were right and I stand for everything
I did in order to place Hyundai here
and I am happy it was realized and
I would do it the same way any time.
Although I saw many in parent companies in Korea, I think I can confirm
that the technologies used here are
of the most modern ones and I adore
the robot dancing. I must bow to
what I saw here as the environment
the company creates for its employees is what I have never seen before
and I have already traveled through
big part of the world.”

L. Rouček v doprovodu prezidenta Kang Ho-dona
L. Rouček accompanied by President Kang Ho-don
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Nábor na třetí směnu
Rozjezd třetí směny v HMMC je
plánován na 1. října 2011. Oproti současnosti se s přechodem
z dvousměnného na třísměnný provoz počítá s navýšením
stavu zaměstnanců o přibližně
600 lidí, především pracovníků
na technické pozice. Nábor se
týká provozů finální montáže, svařovny, lakovny, údržby,
kontroly kvality, řízení výroby
a později také převodovkárny,
z důvodu dostavby druhé haly.
Na náboru spolupracujeme s personálními agenturami a těší nás,
že se hlásí velký počet zájemců. V
poslední době se nám také podařilo výrazně snížit fluktuaci, což je
výsledek, který nám dělá opravdu
radost. Nábor bude pokračovat až
do 15. srpna, kdy proběhne poslední kolo hromadného náboru. Poté
budeme pouze dobírat zaměstnance za ty, kteří odejdou. Pokud tedy
víte o někom ve vašem okolí, kdo
by měl zájem v HMMC pracovat,
rádi jej uvítáme. Vždy je totiž lepší přijímat do kolektivu pracovníky
na základě doporučení kolegů, než
úplně neznámé lidi. Případní zájemci nechť kontaktují přímo příslušné

personální agentury: ASCARI,
kontakt: paní Raková, tel: 734
412 301, email: rakova@ascari.
cz (pro svařovnu a finální montáž),
nebo WORKS AVENUE, kontakt:
pan Neuberg, tel: 734 386 068,
email: neuberg@worksavenue.
cz (pro lakovnu a převodovkárnu)
a nebo Oddělení lidských zdrojů
HMMC v případě zájmu o některou z pozic nabízenou přímo naší
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společností (slečna Veronika Janáková, tel: 596 141 416, email:
veronika.janakova@hyundai-motor.cz). Pokud jde o podmínky,
které musí potenciální zaměstnanci
splňovat, požadujeme především
chuť pracovat, plnou zdravotní
způsobilost a čistý trestní rejstřík.
V souvislosti s masovým náborem
společnost HMMC nově připravila
také pět krátkých filmů, které mají

Recruitment for the third shift

Launch of the third shift is
planned on 1st October 2011. In
connection with a change from
two-shift to three-shift operation, the number of employees,
compared to the current situation, should increase by approx.
600 people, mainly Technical
Track workers. The recruitment
concerns
Assembly,
Welding, Paint, Maintenance,
Quality Control, Production
Management and later on
also Transmission, due to the
construction of the second
shop.
We cooperate with personal
agencies and we are delighted
that a lot of people are interested.
Recently, we also managed to
significantly reduce fluctuation,
which is a result that really makes
us happy. The recruitment will

continue till 15th August, when the
last round of the mass recruitment
takes place. Then we will only hire
employees instead of those who
leave. If you know somebody around
you, who is interested in working in
HMMC, we will be glad to welcome
him or her here. It is always better
to hire workers on the basis of
our colleagues’ recommendation
than to accept entire strangers.
Potential job applicants shall
directly contact following personal
agencies: ASCARI, contact: Mrs.
Raková, phone: 734 412 301,
email: rakova@ascari.cz (for
Welding and Assembly) or WORKS
AVENUE, contact: Mr. Neuberg,
phone: 734 386 068, email:
neuberg@worksavenue.cz (for
Paint and Transmission) or HMMC
Human Resources Department
(Ms. Veronika Janáková, phone:
596 141 416, email: veronika.
janakova@hyundai-motor.cz) in
case of working positions offered
directly by the company. Regarding
requirements the job applicant
should meet, we namely require
willingness to work, good health
status and no criminal records. In
relation with the mass recruitment
HMMC has newly prepared five
short movies the personal agencies
have at disposal, via which
the job applicant may see the
plant’s environment and basic job
description of particular working
positions. For more information
on working in HMMC and current
vacancies go to our website
www.hyundai-motor.cz.

k dispozici personální agentury
a jejichž prostřednictvím se mohou
uchazeči seznámit s prostředím továrny a základním popisem jednotlivých pracovních pozic. Pro další
informace o zaměstnání v HMMC
a aktuálně volných pozicích navštivte rovněž naše webové stránky
www.hyundai-motor.cz.

www.hyundai-motor.cz

Jak je neznáte / What you wouldn´t expect

„S boxem se dá začít v jakémkoliv věku.“

“You can start boxing at any
age.”

V této rubrice jsme představili již
řadu sportovců z řad našich kolegů, přičemž některé sporty jsou
v pravdě pro tvrdší povahy. To potvrzuje i pan Juraj Kasanič, který
se věnuje boxu a dosahuje v něm
nemalých úspěchů.

We have already introduced several sportsmen in this section,
conceding that some sports are
really for tough natures. Mr. Juraj
Kasanič, who practices boxing
and has already reached valuable achievements, confirms it.

Mnoho z nás si pod pojmem
„box“ představí především tvrdé
údery. Předpokládám ale, že to
není jen o tom. Můžete nám tento sport trochu blíže představit?
Na začátek bych řekl, že jsou dva
druhy boxu. Jeden je amatérský, který dělám já, to znamená, že mám na
sobě při zápase přilbu, dres a trenky,
a profesionální box, ve kterém jsou
boxeři bez dresu a přileb. Jinak je
povinností suspenzor, chránič na
zuby a bandáže na zpevnění zápěstí. V amatérském ringu jde hlavně
o bezpečí boxerů. Takže pokud například boxer dostane v zápase na
bradu a zapotácí se, je okamžitě
počítaný do deseti a pokud rozhodčí
usoudí, že není schopný dále pokračovat, zápas ukončí, aby se předešlo
nějakým větším zraněním. Jinak je
box hlavně o pohybu nohou. V přepočtu na procenta 60% nohy a 40%
ruce. Pokud boxer nemá dobrý pohyb
nohou, tak se boxuje hodně těžko.
Je to podobné jako u hokeje. Nohy
a fyzička – to je základ.
Jak dlouho se boxu věnujete a
co Vás přimělo začít? Za jaký
oddíl boxujete a na jaké úrovni?
Boxu se věnuji dohromady čtyři a
půl roku, ale po třech letech jsem si
dal dva roky pauzu. Teď už ale zase
jedu naplno. Boxuji za ostravský
klub Sokol Poruba, který je, dá se
říct, nejmladším boxerským klubem
v Ostravě. Zato však s velmi dobrými a zkušenými trenéry, kteří dokázali za krátký čas vytrénovat mladé
kluky tak, abychom se mohli zapojit
do prvoligové souteže. Je to vlastně
druhá nejvyšší soutěž v boxu u nás.
A už po prvním roce působení budeme bojovat o 3. místo, což je pro nás
velký úspěch. Boxuji tedy první ligu
ve váhové kategorii do 75 kg. Boxu
jsem se začal věnovat hlavně kvůli
zlepšení fyzičky a taky redukci váhy.
Přivedl mě k tomu kamarád, který už
nějaký rok trénoval. Vzal mě jednou
s sebou na trénink a už jsem se toho
nepustil.
Musí mít člověk pro box nějaké

speciální předpoklady? Komu
byste tento sport doporučil?
Předpoklady pro box? No, box nejsou
šachy. Člověk by určitě měl mít to
srdce dát do toho všechno. Odhodlání a vůli posouvat se dál a dál. Taky
záleží, na jaké úrovni chcete box dělat. Můžete ho dělat kondičně, nebo
závodně. Tomu se taky přizpůsobí
trénink, ale tak i tak je to makačka.
Box je jinak relativně bezpečný sport.
Určitě je v něm méně zranění, než ve
fotbale. S boxem se dá začít v jakém-

koliv věku. Samozřejmě jako u jiných
sportů, pokud to člověk chce dotáhnout daleko, měl by začít od mala.
Jinak doporučuji jak pro kluky, tak
pro holky (máme u nás v klubu dvě šikovné a nadějné boxerky) pro zvýšení
fyzické kondice, pohybového rozsahu
a pružnosti, koordinace těla a mysli,
tvarování postavy, ale i pro sebeobranu. Určitě se zájemci nemusí bát,
že je hned při prvním tréninku někdo
zmláti. Začátečníkům je vždy věnován
individuální přístup trenéra a postupně se dostávají do formy.
Co bylo Vaším doposud největším úspěchem a jaké máte plány
do budoucna?
Největší úspěch je pro mě 3. místo
na Mistrovství České republiky juniorů a pak 2. místo na turnaji Permoníček ve Frýdku-Místku. Potom
přišla pauza a dál jsem se nedostal.
V nejbližší době mě čeká příprava na
Mistrovství České republiky mužů,
které bude v listopadu, a které bych
chtěl vyhrát. Jinak nás čekají ještě
dva prvoligové duely do konce sezóny o 3. místo, tak to snad vyjde.
Juraj Kasanič (23) pracuje
v HMMC od září 2010 jako operátor na Oddělení lakovny. Do práce
dojíždí z Ostravy.

Thinking about boxing many of
us imagine namely hard knocks.
But I guess it’s not just about it.
Would you please tell us more
about this sport?

At the beginning I’d say there are two
types of boxing. Amateur boxing, that
I practice, which means I’m wearing
helmet, jersey and shorts during the
fight, and professional boxing where
boxers wear no jersey nor helmets.
The other obligations are jockstrap,
tooth protector and wrist-fixing
bandage. It’s namely about the boxers
safety in amateur ring. Thereby, if
somebody, for example, gets hit on
the chin and consequently totters,
he’s immediately counted to ten and
if the arbitral decides he’s not able to
go on, the fight is over to avoid some
serious injury. Anyway, the boxing
is mainly about legs. Expressed in
percentage, legs represent some
60% and hands 40%. If the boxer
has not good leg movements, it’s
a problem. It’s pretty the same like in
hockey. Legs and physical condition –
that’s the basis.
How long do you practice boxing
and where? What made you start
and what is your level?
In sum, I practice boxing for four
years and half, but after three years
I had two-year break. But now I’m
back again. I’m a member of Sokol
Poruba sports club, which is in fact
the youngest boxing club in Ostrava.
However, we had very good and

experienced coaches, who were
able, in very short time, to train
young boys at the level that we could
join the major league competition.
It’s actually the second highest
competition in the country. After only
one year of existence, we’ll fight
for the 3rd place, which is a great
success . I’m thereby a major league
boxer in the weight category up to 75
kilograms. I started boxing namely to
improve my physical condition and to
reduce my weight. One friend of mine
took me to the training once and this
way I started.
Are there any special requirements? To whom would you recommend this sport?
Boxing requirements? Well, it’s not the
chess. One must be strong enough to
give it all. You need a will to improve
yourself. It also depends on the level
you’d like to reach. You may do it for
fun or competitively. The training is
then adapted to it. Either way, it’s
physically demanding. It’s, however,
relatively safe sport. There is surely
less injuries in boxing than in football.
You can start boxing at any age. Of
course, as in other sports, if you want
to succeed, you should start early.
I recommend it to both boys and girls
(we have two very good and promising
girls in the club) to improve physical
condition and flexibility, extend range
of motion and to shape body and
coordinate body and mind as well as
for self-defense. Of course, you don’t
need to worry you will be beaten
at the first training. The beginners
are gradually getting in shape under
individual supervision of the coach.
What is your best success so far
and what do you plan for future?
May best success was the 3rd place
in the National Junior Championship
and the 2nd place in Permoníček
tournament in Frýdek-Místek. Then
there was a break. I’m preparing for
National Championship to be held
in November which I’d like to win.
Besides that there will be two major
league duels for the 3rd place till the
end of season, so hopefully, we will
make it.
Juraj Kasanič (23) has been
working in HMMC since
September 2010 as an operator
at the Paint Shop. He commutes
from Ostrava.

09

6/2011

HMMC News

Co byste měli vědět o...
What you should know about...

... DAROVÁNÍ KRVE

Krev je nejcennější tekutinou na světě, kterou přes veškerý vědecký pokrok
nelze jakkoliv nahradit. Darování krve je jedinečným darem člověka člověku, kdy dárce „vstupuje“ do léčby nemocného a umožňuje tak zachránit
ohrožený život. Darována může být nejen krev, ale i její jednotlivé složky
(plazma, destičky).
• Darování krve je tzv. překážkou na straně zaměstnance z důvodu
obecného zájmu (Zákoník práce §203/2 písm.d).
• Dárce má nárok na pracovní volno s náhradou mzdy na dobu cesty
k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty
k odběru. Nedojde-li k odběru (např. z důvodu nízké hladiny železa
v krvi), poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy jen na prokazatelně nezbytnou dobu nepřítomnosti v práci.
• Zaměstnanec v případě dárcovství krve oznámí toto svému nadřízenému a domluví si vhodný termín. Následně si vyzvedne propustku,
kterou si nechá potvrdit v krevním centru. Tuto ihned po návratu předá
svému nadřízenému, který ji doručí na Oddělení lidských zdrojů. Absence v práci z důvodu darování krve musí být dopředu domluvena s nadřízeným!
• Při ročním vyúčtování daně si zaměstnanec může za každé darování krve
snížit daňový základ o 2000 Kč po doložení písemného potvrzení z krevního centra.
• Darování krve v rozsahu 1x za kvartál nemá vliv na docházkový bonus.
Pokud chce zaměstnanec darovat krev častěji (např. u plazmy může být
perioda 1x za 14 dní) a zároveň nechce přijít o docházkový bonus, může
absolvovat odběr mimo pracovní dobu a překážku na straně zaměstnance neuplatňovat. Krevní centra jsou v některých dnech otevřena až do
17:00 nebo 19:00 hodin.
• HMMC podporuje dárcovství krve a každým rokem připravuje informační kampaň pro zaměstnance. Letos probíhá již třetí ročník. Všichni dárci jakékoli složky krve v období červen/červenec obdrží malý dárek.
Z řad dárců budou navíc vylosováni 3 šťastlivci, kteří získají dárkovou
tašku a ix20 s plnou nádrží na víkend.

Pomoc při dopravní nehodě
Ačkoliv neposkytnutí pomoci člověku v případě potřeby je z hlediska zákona trestným činem, najde
se stále mnoho těch, kteří tuto
občanskou povinnost ignorují. Své
by o tom mohli vyprávět i naši kolegové z Oddělení finální montáže.
Paní Eva Palíková a pánové Lukáš Svatý, Marek Noga a Jakub Hluchník se
dne 17. května vraceli obvyklou trasou
po ranní směně z práce, když u obce Kaňovice došlo přímo před nimi k dopravní nehodě. Mladý řidič Hondy nedobrzdil za odbočující Fabií a ze zadu do ní
narazil. Ačkoliv nikdo z výše uvedených
zaměstnanců neměl s podobnou situací
zkušenosti, okamžitě zastavili a vydali
se postiženým na pomoc. Dle vlastních
slov by jim svědomí nedovolilo zachovat se jinak. Posádce Fabie, kterou

tvořila žena s dítětem, se naštěstí nic
nestalo. Ale řidič Hondy, který patrně
nebyl připoutaný, narazil při srážce
hlavou do čelního skla a překousl si
jazyk. Byl v šoku a silně krvácel. Naši
kolegové jej odvedli stranou, pomohli s
ošetřením, zavolali záchrannou službu
a postarali se o zraněného do jejího příjezdu. Mezi tím pomáhali v okolí nehody koordinovat dopravu. I když na místě
strávili zhruba 30 minut, za celou dobu
nikdo jiný nezastavil a nenabídl pomoc.
Reakce některých řidičů byly naopak
až agresivní. V pátek 3. června zachráncům jménem společnosti HMMC
oficiálně poděkoval ředitel Oddělení
lidských zdrojů Jaromír Radkovský a vyjádřil uznání za jejich duchapřítomnost
a příkladnou reakci v krizové situaci.

... BLOOD DONATION

Blood is the most valuable liquid in the world, which despite all scientific
progress cannot be replaced. Donating blood is a unique gift of man to
man; the giver “enters” into the patient’s treatment, allowing saving
endangered life. Not only blood can be donated, but also its various
components (plasma, platelets).
• Blood donation is so-called obstacle on the employee‘s side due to
public interest (Labour Code §203/2 point d).
• Donor is entitled to have time off with wage compensation for travel
time, donation, going back and recovery after donation, if these facts
interfere with the working hours within 24 hours of taking the path
to donate. In the absence of donation (e.g. due to low iron levels in the
blood), it is provided time off with wage compensation only for necessary absence at work.
• Employee in case of blood donation shall inform his/her superior
and arrange a suitable date. Then he/she picks up the permit, which
will be confirmed in a blood center. After donation, this permit is immediately delivered to superior, who will forward it to Human Resources
Department. Absence at work due to blood donation must be
agreed with superior in advance!
• During the annual tax bill, the employee may reduce the tax base by
2,000 CZK for each blood donation after delivering a written confirmation from the blood center.
• Blood donation in the range of 1 per quarter does not affect the attendance bonus. If an employee wishes to donate blood more often (e.g.
plasma, it may be a period of 1 per 14 days) and also does not want
to lose the attendance bonus, he/she can do it out of working hours
without applying for an obstacle on the employee‘s side. Blood centers
are open on some days until 5:00 or 7:00 p.m.
• HMMC supports blood donation and every year prepares a campaign to
inform employees. This year there will be the third edition. All donors
of any blood components in June/July will receive a small gift. Moreover, 3 chosen donors will get a gift bag and the ix20 with full tank for
weekend.
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Help during a traffic accident
However a failure to provide
assistance to people in need is
a criminal offense according
to law, there are still a lot of
those who ignore this civic duty.
Our colleagues from the Final
Assembly Department could tell us
about it.
On 17th May, Mrs. Eva Palíková, Mr.
Lukáš Svatý, Mr. Marek Noga and Mr.
Jakub Hluchník were coming back
from work after the morning shift as
usually, when an accident happened
right in front of them in Kaňovice
village. Young driver of Honda did
not manage to stop behind a turning
Fabia and hit it. Although no one of
the above mentioned had experience
with such situation they immediately
stopped the car and went to assist
the affected ones. According to
their words, conscience would not
allow them to behave differently.

Fortunately, nothing happened to the
crew of Fabia, consisting of woman
and child, but the driver of Honda, who
probably had not used the safety belt,
hit the windscreen by his head and
gnawed through his tongue. He was
in shock and bleeding strongly. Our
colleagues took him aside, helped with
treatment, called the rescue service
and were looking after the injured one
till arrival of ambulance. Meanwhile,
they assisted to coordinate traffic
around the place of accident. Although
they spent some 30 minutes there, no
one else stooped to offer a help. To
the contrary, reactions of some drivers
were almost aggressive. On Friday
3rd June, Director of Human Resources
Department Jaromír Radkovský thanked the rescuers on behalf of HMMC
and expressed appreciation to their
self-possession and perfect reaction in
crisis situation.

www.hyundai-motor.cz
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Penzijní připojištění: RENTIA

Pension insurance: RENTIA

Penze je jedním z nejzávažnějších témat, které se týká
každého z nás. Průběžný důchodový systém vzhledem
k věkovému složení obyvatel
přestává fungovat. Pro spokojené a finančně zajištěné stáří
se stává klíčové penzijní připojištění.
Společnost Rentia nabízí nejen
zaměstnancům HMMC výhodné
penzijní připojištění, které umožní
zachovat si v penzi podobný životní standard jako v produktivním
věku. Připojištění na penzi dává
každému možnost pravidelně ukládat finanční částky do některého
z penzijních fondů a navíc získávat
příspěvky od státu. Cílová částka
se díky tomu postupně zhodnocuje. Po uplynutí stanovené doby si
ji můžete nechat vyplatit, nebo z ní
čerpat pravidelnou penzi jako nezanedbatelný příspěvek k běžnému
důchodu.
Jednou z největších výhod penzijního připojištění je státní příspěvek. Výše státní podpory se
odvíjí od hodnoty měsíční platby.
„Výši příspěvku do penzijního připojištění by si měl každý určit individuálně podle svých aktuálních
příjmů a možností. Samozřejmě
platí, že čím vyšší příspěvek, tím
i vyšší zajištění na stáří,“ uvedl
Kamil Durčák, produktový manažer společnosti Rentia. Státní

Pension is one of the most
serious issues related to each
of us. Running retirement
system, with regard to age
structure of the population,
is not working well. Pension
insurance becomes the key
element for satisfied and
financially secured old age.
Rentia company offers not only to
HMMC employees advantageous
pension insurance which will
help maintain similar living
standard as during productive age.
Pension insurance gives everyone
a possibility to save money
regularly to some pension fund and
to get state contribution moreover.
Because of that, the target amount
has gradually been valorizing.
After expiration of fixed term,
you can have the amount paid or
draw it as regular pension; it will
be a contribution to your common
retired pay.
State contribution is one of the
biggest advantages of pension
insurance. The range of state
allowance depends on monthly
payment. “The amount of pension
insurance payment should be set
individually by everyone, according
to actual incomes and possibilities.
The higher contribution, the higher
pension during retirement”, said
Kamil Durčák, Rentia Product
Manager. State allowance is the

podpora je nejvýhodnější při pravidelně placené částce 500 Kč v takovém případě získáte od státu
maximální příspěvek 150 Kč měsíčně.
Další výhodou je možnost získání příspěvku zaměstnavatele
v rámci programu zaměstnaneckých benefitů. HMMC po ukončení
zkušební doby poskytuje příspěvek
ve výši 300 Kč měsíčně, pokud si
zaměstnanec sám spoří minimálně 100 Kč za měsíc. V případě,
že zaměstnanec pravidelně spoří
alespoň 200 Kč, činí výše příspěvku HMMC 400 Kč. Pokud pracovní poměr trvá déle než 36 měsíců
a zaměstnance si pravidelně ze
svých prostředků platí minimálně
300 Kč za měsíc, je výše příspěvku
HMMC 600 Kč.
Na základě spolupráce HMMC
se společností Rentia si může
zaměstnanec HMMC o příspěvek
zaměstnavatele zažádat v rámci
konzultačních hodin na personální vrátnici - každé úterý a čtvrtek
v době od 13:30 - 15:00 hodin. Po
telefonické domluvě se zástupkyněmi společnosti Rentia Miroslavou Hrnčířovou (tel: 605 409
781) nebo Hanou Karáskovou
(tel: 606 472 922) je možné dojednat individuální termín. Příspěvek HMMC je možné získat také
u kteréhokoliv zástupce či poradce
příslušného penzijního fondu.

most effective when paying 500
CZK regularly, because in that case
you will get 150 CZK per month,
which is the maximum contribution.
Another advantage resulting from
pension insurance is a possibility to
get employer’s allowance within
the benefit program. After trial
period, HMMC provides allowance
in amount of 300 CZK per month
if employee’s contribution is at
least 100 CZK. In case an employee
pays at least 200 CZK, then the
HMMC allowance is 400 CZK. If
employment lasts more than 36
months and employee’s regular
monthly payment is at least 300
CZK, the HMMC provides 600 CZK.
On the basis of cooperation between
HMMC and Rentia company,
HMMC employee can apply for
employer’s allowance for pension
insurance during consultancy
hours at personal reception - each
Tuesday and Thursday from 1:30 3:00 p.m. After a phone call with
Rentia representatives Miroslava
Hrnčířová (tel. 605 409 781)
or Hana Karásková (tel. 606
472 922), it is possible to settle
an individual term of appointment.
HMMC allowance can be arranged
also with any representative or
consultant of appropriate pension
fund.

Spolupráce s CK Kovotour Plus

Cooperation with Kovotour Plus

Od května 2011 nově spolupracujeme s cestovní kanceláří Kovotour Plus,
která zaměstnancům HMMC poskytuje slevy na letní dovolenou v Bulharsku
a Černé Hoře. Slevy se oproti běžným cenám pohybují v rozmezí 10-14%.

Since May 2011 we have been cooperating with Kovotour Plus travel agency,
offering discounts for summer vacation in Bulgaria and Montenegro to HMMC
employees. Discounts reach 10-14% in comparison with standard prices.

V rámci spolupráce si můžete vybrat z následující nabídky:
BULHARSKO:
Nessebar, hotel Iris Club, letecky
• 3.8. - 10.8.2011: běžná cena 11 990 Kč, HMMC cena 10 690 Kč
• 29.7. - 9.8.2011: běžná cena 13 990 Kč, HMMC cena 12 590 Kč
ČERNÁ HORA:
Sutomore, klubový komplex Zlatna Obala
• 30.7. - 6.8.2011 nebo 6.8. - 13.8.2011: běžná cena 11 990 Kč, HMMC cena
10 490 Kč, letecky
• 29.7. - 7.8.2011 nebo 5.8. - 14.8.2011: běžná cena 7 790 Kč, HMMC cena
6 690 Kč, autokarem
Ulcinj, hotel Olympic
• 30.7. - 6.8.2011 nebo 6.8. - 13.8.2011: běžná cena 13 490 Kč, HMMC cena
11 890 Kč, letecky
• 29.7. - 7.8.2011 nebo 5.8. - 14.8.2011: běžná cena 9 590 Kč, HMMC cena
8 290 Kč, autokarem

Within the cooperation you can choose from following offer:
BULGARIA:
Nessebar, hotel Iris Club, by plane
• 3.8. - 10.8.2011: standard price 11,990 CZK, HMMC price 10,690 CZK
• 29.7. - 9.8.2011: standard price 13,990 CZK, HMMC price 12,590 CZK
MONTENEGRO:
Sutomore, club complex Zlatna Obala
• 30.7. - 6.8.2011 or 6.8. - 13.8.2011: standard price 11,990 CZK, HMMC
price 10,490 CZK, by plane
• 29.7. - 7.8.2011 or 5.8. - 14.8.2011: standard price 7,790 CZK, HMMC
price 6,690 CZK, by bus
Ulcinj, hotel Olympic
• 30.7. - 6.8.2011 or 6.8. - 13.8.2011: standard price 13,490 CZK, HMMC
price 11,890 CZK, by plane
• 29.7. - 7.8.2011 or 5.8. - 14.8.2011: standard price 9,590 CZK, HMMC
price 8,290 CZK, by bus

Více informací naleznete na nástěnkách a Intranetu. V případě zájmu kontaktujte zástupce CK Kovotour Plus, paní Michaelu Starečkovou, tel.: 737 195
639, e-mail: stareckova@kovotour.cz.

More information is available on notice boards and Intranet. In case of
your interest please contact Kovotour Plus representative, Mrs. Michaela
Starečková, tel.: 737 195 639, e-mail: stareckova@kovotour.cz.
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Tipy na víkendy / Weekend tips
CO / WHAT

KDY / WHEN KDE / WHERE

POZNÁMKY / NOTES

The Hurican

24. 6. (20:00)

Klub Prostor - Tančírna
Prostor - Tančírna Club

koncert
concert

Prázdniny pana Beana
Mr. Bean‘s Holiday

24. 6. (21:00)

Klimkovice - Letní minikino
Open-air Cinema

filmové představení
movie

Od zámku ke kostelům
From Castle to Churches

25. 6. (09:00)

Kulturní dům K-Trio
K-Trio Community Center

akce pro všechny
event for everybody

D. Baker - Uvězněný
Locked Down

25. 6. (18:00)

Komorní scéna Aréna
Aréna Theater

divadelní představení
theater performance

Taneční večery
Dancing Evenings

26. 6. (17:00)

Kulturní dům K-Trio
K-Trio Community Center

Kryštof

1. 7. (19:00)

Ostravice - Koupaliště Sluníčko
Sluníčko Swimming Pool

koncert
concert

Prázdniny začínají v ZOO
Vacation starts in the ZOO

2. 7.

ZOO Ostrava

akce pro všechny
event for everybody

Ostband

15. 7. (18:00)

Klub Parník
Parník Club

koncert
concert

D. Farr - Brýle Eltona Johna
Elton John‘s Glasses

15. 7. (21:00)

Komorní scéna Aréna
Aréna Theater

divadelní představení
theater performance

Bluesquare

16. 7. (18:00)

Klub Parník
Parník Club

koncert
concert

Zdroj / Source: http://www.ostravainfo.cz

Zábava / Entertainment
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Vůz Hyundai ix35 získal cenu Nejlepší lehké užitkové vozidlo,
kterou mu udělil časopis Automotive Business - jeden z nejvýznamnějších motoristických periodik v Brazílii. Do hlasování se
zapojili účastníci druhého ročníku Fóra automobilového průmyslu, čtenáři magazínu Automotive Business a také porota složená
ze 40 odborníků.
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Věděli jste, že…?
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Did you know that...?
Hyundai ix35 was recognized as the “Best Light Commercial
Vehicle” by the Automotive Business, one of the most
influential auto media in Brazil. The voting was processed by the
participants of the Second Automotive Industry Forum, readers
of the newsletter Automotive Business and a jury of 40 experts.

Autorem je zaměstnanec HMMC / Prepared by an HMMC employee
HMMC News: vydává Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. pro zaměstnance společnosti
Adresa: Průmyslová zóna Nošovice, Nižní Lhoty 700, 739 51, Česká republika, šéfredaktor: Tomáš Neščák, e-mail: tomas.nescak@hyundai-motor.cz
tel.: +420 596 141 660, fax: +420 596 141 901, www.hyundai-motor.cz

Evidenční číslo: MK ČR E 18145

