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Z tisku / From the press

Právě před rokem prolomil se-
dan Renault Thalia “magickou” 
cenovou hranici, když se jako 
první v tomto století dostal pod 
150 tisíc korun. Prodejci i analy-
tici tehdy shodně tvrdili, že ceny 
nových automobilů už jsou na 
dně a záhy začnou stoupat. Jen-
že opak je pravdou. 
Celkový počet levných aut na trhu 
dále prudce roste. Zatímco předloni 
se pod dvousettisícovou hranici ve-
šlo jen pět modelů, v průběhu loň-
ského roku jich bylo kolem 15 a nyní 
už jich je 26. Během příštích let by se 
přitom ceny nejlevnějších aut mohly 
začít přibližovat stotisícové hranici. 
“V ceně pod 200 tisíc jsou i poměrně 
dobře vybavená auta,” konstatuje 

ředitel Sdružení automobilového 
průmyslu Antonín Šípek. Ke zvýšení 
počtu modelů pod 200 tisíc přispělo 
odbourání cel při dovozu z Koreje  
a Indie. Další příčinou jsou úsporná 
opatření, a především modernější  
a efektivnější výrobní technologie  
v samotných automobilkách. V sou-
časnosti je podíl malých automobi-
lů na českém trhu něco málo přes  
2 procenta. Podle odhadů však cel-
kový počet nejmenších aut v Česku 
poroste, protože dnešní minivozy se 
od svých předchůdců výrazně liší. 
Zásadně se zlepšila pasivní i aktiv-
ní bezpečnost. Auta jsou pohodlná, 
mají nízkou spotřebu a dobré jízdní 
vlastnosti. 

Exactly one year ago Renault 
Thalia broke the “magic” 
borderline when got under 
150.000 CZK as the very first in 
this century. Both dealers and 
analysts identically clamed 
that prices of new cars reached 
the bottom and would start 
to increase that time. But the 
opposite is true.
Overall number of cheap cars in 
the market is still growing. While 
there were only five models under  
200,000 CZK in the Czech market 
in 2009, it was already some 15 
last year. This year, there are 26 
cars under 200,000 CZK. Moreover, 
prices of cheap cars could drop to  
100,000 CZK in coming years. “You 
can find quite well equipped cars in 

the category under 200,000 CZK”, 
Antonín Šípek, director of the 
Association of Automotive Industry 
said. Increased number of cars 
under 200,000 CZK is partially due 
to removal of import duties from 
Korea and India. Other reasons are 
cost saving measures and namely 
still more modern and effective 
technologies used by carmakers. 
Current share of small cars in the 
Czech market is little over 2%. But 
according to estimation overall 
number of these vehicles will grow, 
as current mini-cars strongly differ 
from their predecessors. Quality of 
passive and active safety features 
significantly increased. The cars are 
comfortable, fuel efficient and have  
a good handling. 

Auta za méně než 200 tisíc útočí Cars under 200,000 CZK to attack

Elantra vyhrála podruhé  
v řadě Cenu zůstatkové 
hodnoty

Prodej aut roste, ale jen na 
papíře

Elantra wins Residual 
Value Award for 2nd year 
in a row

Car sales to grow, but only 
on a paper

Hyundai oznámila, že model Elantra 
2012 obdržel ocenění zůstatkové 
hodnoty od společnosti ALG v kate-
gorii kompaktních vozidel. ALG, za-
bývající se měřením zůstatkové hod-
noty a odpisy, každoročně oceňuje 
výjimečné úspěchy automobilek 
při výrobě nových vozů, u nichž lze 
předpokládat, že si po uplynutí stan-
dardní tříleté doby provozu uchovají 
nejvyšší procento hodnoty své pů-
vodní ceny. Ocenění je udělováno  
v 19 kategoriích. Letošní ceny se tý-
kají aut modelové řady pro rok 2012. 
„Přitažlivý sportovní profil a moderní 
interiér, v kombinaci s vzrůstají-
cí kvalitou vozů Hyundai zajistili 
Elantře podruhé v řadě vítězství  
v kategorii kompaktních vozů,“ řekl 
Raj Sundaram z ALG. K uchvácení 
přední příčky rovněž přispěla vysoká 
poptávka a minimální pobídky. Vítě-
zové jsou určeni na základě pečlivé-
ho sledování konkurence v každém 
segmentu, výkonu vozu a aktuálních 
trendů v odvětví. Kvalita vozu, úro-
veň produkce ve vztahu k poptávce, 
oceňování a marketingové strategie 
zůstávají klíčovými faktory ovlivňu-
jícími předpovědi společnosti ALG 
ohledně zůstatkové hodnoty.

16. listopadu 2011, 
Market Watch

Čísla o tom, kolik v Česku přibývá 
nových aut, přestávají odpovídat 
skutečnosti. Započítávají se do 
nich totiž i vozy, které dealeři pro-
dávají obratem do zahraničí. Tudíž, 
i když takový vůz v Česku prakticky 
nikdy nejezdí, počítá se do statistik 
prodaných aut a může některým 
automobilkám pomáhat vylepšovat 
statistiky o prodejích. Hyundai si 
na deformované statistiky stěžoval  
a vystoupil kvůli nim ze Svazu do-
vozců automobilů (SDA). „Statistiky  
o prodejích jsou naprosto nepouži-
telné. Kvůli reexportům nic nevypo-
vídají o skutečném stavu trhu. Špat-
ně se pak plánuje například to, jaké 
typy aut zákazníci chtějí,“ vysvětluje 
šéf Hyundai Vladimír Vošický. Jen za 
prvních deset měsíců letošního roku 
se z Česka vyvezlo přes šestnáct 
tisíc osobních aut. Před pěti lety to 
bylo tři a půl tisíce. Vošický odhadu-
je počet „spekulativních registrací“ 
až na 25 tisíc, především v kategorii 
malých a středních aut. Jeho odhad 
by odpovídal až 15 procentům všech 
vozů, které se v Česku za rok pro-
dají. Takové množství by už výrazně 
zkreslovalo celková čísla o tom, zda 
trh roste, nebo klesá.

19. listopadu 2011,
MF Dnes

Hyundai announced that the 2012 
Elantra has received a Residual Value 
Award from ALG in the Compact 
Car segment. ALG, the industry 
benchmark for residual values 
and depreciation data, annually 
recognizes automakers’ outstanding 
achievements in producing new 
vehicles that are predicted to retain 
the highest percentage of their 
original price after a conventional 
three-year period. Awards are given 
in 19 vehicle categories. This year’s 
awards are based on 2012 model 
year vehicles. “The Elantra’s eye-
catching sporty profile and upscale 
interior, combined with Hyundai’s 
increasing image of quality, earn 
the model its second consecutive 
win in the Compact Car segment,” 
said Raj Sundaram, ALG. “High 
demand and minimal incentives also 
help it nab the top spot.” Award 
winners are determined through 
careful study of the competition in 
each segment, historical vehicle 
performance and industry trends. 
Vehicle quality, production levels 
relative to demand, and pricing and 
marketing strategies remain the key 
factors that affect ALG’s residual 
value forecasts.

16th November 2011, 
Market Watch

Growing number of new cars in the 
Czech Republic no longer reflects 
reality. The number includes also cars 
which the dealers immediately sell 
abroad. Thereby, the car is included 
in statistics of new cars sold in the 
Czech Republic, regardless the fact 
such car had never been in operation 
here. This may help some carmakers 
to improve their sales statistics. 
Hyundai complained about deformed 
statistics and left the Association 
of Automotive Importers. “Sales 
statistics are totally useless. Due to 
the re-exports it says nothing about 
reality of the market. Consequently, 
it is hard, for instance, to estimate 
what type of car the customers 
want”, Head of Hyundai Vladimír 
Vošický said. Over 16,000 passenger 
cars were exported from the Czech 
Republic during first ten months of 
the year. It was 3,500 three years 
ago. Vošický guesses the number 
of “speculative registrations” is 
about 25,000 cars, namely small and 
middle-size vehicles. His estimation 
would correspond to 15 percent of 
all cars sold in the Czech Republic 
per annum. Such number would 
significantly distort overall view of 
the market growth. 

19th November 2011, 
MF Dnes

* Články mohou být s ohledem na prostor kráceny. * With respect to space the articles may be shortened.
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Modely Hyundai / Hyundai models

Hyundai odhalil na jedné z nej-
větších automobilových soutěží 
v Koreji modernizovanou verzi 
prémiového sportovního vozu 
Genesis Coupe. 
Nový Genesis Coupe je facelift 
prvního sportovního kupé Hyundai 
s pohonem zadních kol, které bylo 
představeno v říjnu 2008. Jeho nový 
sportovnější vzhled naznačuje, že 
tento model nabídne větší dynami-
ku a silnější jízdní zážitky. Premiéra 
Genesis Coupé se odehrála 12. lis-
topadu během akce Korea Speed 
Festival 2011 v Yeongamu před 
zraky téměř pěti tisíc motoristických 
nadšenců.  
Novému přednímu nárazníku vévodí 
rozměrná maska, kterou doplňují os-
třeji řezané hlavní světlomety spolu 
s mlhovými světly doplněnými o pás 
LED pro denní svícení. Tyto prvky 
ještě více posilují sportovní image 
tohoto výkonného vozu. Přepraco-
vání se dočkal i interiér. Jiný design 
má palubní deska a nové jsou i ma-
teriály, které pro zvýšení exkluzivity 
podporují doplňky s kovovým povr-
chem. Změnilo se také rozmístění 
ovladačů multimediálního systému 
a ventilace na středové konzole. 
Nový design doplňují výkonnější 
motory. Modernizovaný Genesis 
Coupe dostal dvě pohonné jednot-
ky: atmosférický šestiválec Lambda 
3,8 GDi a přeplňovaný čtyřválec 

Theta 2,0 TCI.    Motor Lambda 3,8 
GDi disponuje výkonem 258 kW 
(350 k) a točivým momentem 400 
Nm díky přímému vstřiku paliva do 
válců. Agregát předchozího modelu 
(Lambda 3,8 MPi) nabízel 223 kW 
(303 k) a točivý moment 361 Nm. Ve 
srovnání s dosavadním provedením 
přináší i přeplňovaný čtyřválec The-
ta 2,0 TCI výrazně vyšší výkon. Au-
tomobilka uvádí, že modernizovaný 

model disponuje výkonem 202 kW  
(275 k) a točivým momentem  
372 Nm, zatímco dosavadní verze 
měla k dispozici 155 kW (210 k)  
a 302 Nm točivého momentu. Za 
toto zvýšení vděčí motor Theta 2,0 
TCI především novému twin-scroll 
turbodmychadlu a většímu mezi-
chladiči stlačeného vzduchu. 

Výkonnější pohonné jednotky jsou 
spojeny s osmistupňovou auto-
matickou převodovkou. Ta umožní 

mnohem hladší řazení a dynamič-
tější jízdu. Zajímavostí u modelu 
Hyundai Genesis Coupe s motorem 
Lambda 3,8 GDi bude generátor zvu-
ku, který má vozu dodat stylovější  
a sportovnější zvukový projev. Hy-
undai předpokládá, že v příštím roce 
jen na jihokorejském trhu prodá přes 
4000 vozů Genesis Coupe.  

Hyundai Motor Company un-
veiled its redesigned premium 
sports car, the new Genesis 
Coupe, at one of Korea’s biggest 
motor sport competitions.  
The new Genesis Coupe is a face-lift 
version of Hyundai’s first rear-wheel 
drive sports coupe, introduced in 
October 2008. As its sportier new 

look implies, the upgraded Genesis 
Coupe offers a more dynamic and 
powerful driving experience. The 
car was launched on 12th November 
at the Korea Speed Festival 2011 in 
Yeongam, Korea in front of about 
5,000 driving enthusiasts.  
The eye-catching wide grille 
completes a bold and sporty 
front look and enhances cooling 
performance. Additionally, sleeker 
head lamps, LED positioning lamps, 
an LED rear combination lamp and 
voluminous character lines reinforce 
Genesis Coupe’s high-performance 

sports car image. Exclusive 
materials and metal accents create 
a sporty and sophisticated high-tech 
interior, while the standard multi-
gauge located on the center fascia 
gives the driver instant feedback for 
a more dynamic driving experience. 
Stronger engine performance 
completes the new design. The new 
Genesis Coupe comes with two 
engines: the Lambda 3.8 GDi and 
the Theta 2.0 TCI. In particular, the 
Lambda 3.8 GDi engine significantly 
increases performance and effi-
ciency by directly injecting fuel 
into the cylinder. The new Genesis 
Coupe delivers maximum output 
of 350ps and maximum torque of 
40.8kg.m. Compared to the Genesis 
Coupe’s previous engine – the 
Lambda 3.8 MPi – this represents an 
improvement of 47ps and 4.0kg.m. 
For the Theta 2.0 TCI engine,  
a larger radiator intercooler for the 
high-performance turbocharger 
cools air more effectively and 
enhances driving responsiveness. 
The twin-scroll turbo allows for 
better performance and durability. 
Compared to its predecessor, the 
Theta 2.0 TCi increases maximum 
output and maximum torque by 65ps 
and 8.0kg.m to 275ps and 38kg.m, 
respectively. 
The more powerful engines are 
mated to an eight-speed automatic 
transmission, bringing smoother 
shifting and more dynamic driving 
performance. In order to raise the 
emotional quality in the Lambda 
3.8 GDi model, a sound generator is 
applied to replace the rough engine 
sound with a classy and sporty one. 
Hyundai Motor aims to sell more 
than 4,000 units in the Korean 
market next year. 

Hyundai představil nový Genesis 
Coupe

Hyundai launched new Genesis 
Coupe 
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Stalo se v HMMC / What happened in HMMC

V hale finální montáže u OK 
linky se od října letošního roku 
konají každodenní mítinky za-
měřené na odhalování příčin 
a řešení problémů ve výrobě. 
Účastní se jich vedoucí pra-
covníci výrobních oddělení  
a subdodavatelských firem. 
Inspirací pro pořádání těchto po-
rad byla návštěva našich manažerů  
v závodě Kia Motors Georgia  
v USA, kde se díky těmto pravi-
delným setkáním zlepšila komuni-
kace uvnitř firmy. Martin Klíčník, 
manažer Oddělení kontroly kvality 
k tomu řekl: „Jejich cílem je, aby 
se zde setkali zástupci výrobních 
oddělení a přímo na místě ihned 
probrali problémy posledních tří 
směn, čili minulého dne. Celko-
vě to i u nás zlepšilo komunikaci. 
Zpětnou vazbu dostáváme téměř 
okamžitě. Neřeší se zde pouze 
problémy finální montáže, ale  
i lisovny, lakovny a svařovny.“  

V každé, nejen výrobní, společ-
nosti hraje předávání informací 
klíčovou roli. Proto právě na ko-
munikaci napříč jednotlivými od-
děleními klade HMMC velký důraz. 
„Obzvláště u nás, kde každou mi-
nutu odjíždí jedno auto, je velice 
důležitá právě ta reakční doba. 
Toto je velmi dobrý nástroj, jak 
se můžeme navzájem informovat  
o problémech, které se objeví 
přímo na finální montáži, a také 
dostáváme informace, které pro-
blémy můžeme očekávat z jiných 
oddělení. Tím dokážeme daleko 
rychleji a správně reagovat,“ po-
znamenal Martin Šebesta, ma-
nažer Oddělení finální montáže. 
„Před zavedením těchto porad se 
stávalo, že se některé důležité in-
formace dostaly na dané oddělení 
se zpožděním. Tento mítink je pří-
kladem toho, že komunikace uvnitř 
firmy může při troše dobré vůle 
fungovat,“ dodal Šebesta.

HMMC ve spolupráci se ZOO Os- 
trava pořádá sbírku starých a nepo-
třebných mobilních telefonů. Tato 
akce probíhá do 6. ledna 2012. 
Mobily obsahují recyklovatelné kovy 
a ostravská zoologická zahrada za 
každý kus obdrží 10 Kč. Získané pe-
níze budou poté použity na vybavení 
strážců rezervace Dja v Kamerunu, 
v níž žijí gorily, které strážci chrání 

před pytláky. Staré mobilní telefo-
ny vhazujte do označené bedny 
umístěné na personální vrátnici 
HMMC. Podrobnosti najdete na 
nástěnkách na jednotlivých halách. 
HMMC se na této akci podílí spolu 
se subdodavateli – společnostmi 
Mobis, Hysco a Dymos. 

Regular daily meetings focused 
on identifying causes and 
solving problems in production 
are held at Assembly Hall on the 
OK line since October. Managers 
of the production departments 
and subcontractor companies 
attend these meetings.
Inspiration for organizing such 
meetings was the HMMC managers 
visit to Kia Motors plant in 
Georgia, USA, where the internal 
communication in the company 
improved thanks to these regular 
meetings. QC Manager Martin 
Klíčník, said: “The aim is to gather 
representatives of production 
departments together so that 
they could discuss directly on-site 
problems of the previous three shifts, 
which means the previous day. It has 
improved overall communication 
in our company too. We have got 
an immediate feedback. Not only 
problems of Final Assembly but also 

of Stamping, Welding and Paint are 
solved here”. In any company, not 
only the production one, information 
sharing plays a key role. That is why 
HMMC places great emphasis on 
communication across the particular 
departments. “Especially here, 
where every single minute one car 
rolls out the production line, the 
reaction time is very important. 
This is a great opportunity to share 
information about problems arising 
directly at Final Assembly as well 
as about those we may expect from 
other departments. Thereby we 
can react much faster and in the 
right way”, noted Martin Šebesta, 
Manager of Final Assembly dept. 
“Before launch of these meetings it 
sometimes happened that important 
information arrived at particular 
department with delay. This meeting 
is an example that communication 
within the company can work”, 
added Šebesta. 

HMMC in cooperation with ZOO 
Ostrava organizes collection of 
old and useless cell phones. This 
event takes place until 6th 
January 2012. Mobile phones 
contain recyclable metals and ZOO 
Ostrava will receive 10 CZK for each 
piece. Collected amount is used for 
equipment of guards in Dja nature 
reserve in Cameroon. The place is 

inhabited by gorillas which those 
guards protect against poachers. 
Old cell phones will be thrown 
into marked box located at 
HMMC personal gatehouse. 
Detailed information is available 
on notice boards. The collection 
is supported by HMMC and its 
subcontractors – Mobis, Hysco and 
Dymos. 

Mítinky na finální montáži

Tvůj starý mobil může pomoci

Meetings at Assembly 

Your old cell phone can help
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Už od roku 2006 se společnost 
HMMC podílí na mikulášské 
besídce v Základní a mateř-
ské škole v Nošovicích. Naši 
zaměstnanci tam v tradičních 
maskách Mikuláše, anděla  
a čerta rozdávají dětem dárky.
Letošní besídka se konala v pátek 
2. prosince. Zahájil ji krátký hu-
debně-dramatický program, který 
si děti spolu s pedagogy připravily 
pro své rodiče a příbuzné. Poté už 
několik desítek školáků i předško-
láků netrpělivě vyhlíželo tři hlavní 
postavy, které jim rozdaly balíčky 

se sladkostmi, ovocem a výtvar-
nými potřebami. Malá pozornost 
- čaj, purpura a sladké překvapení 
- byla připravena i pro paní učitelky  
a ostatní zaměstnance základní 
a mateřské školy. Podpora miku-
lášských besídek v Nošovicích je 
součástí politiky společenské od-
povědnosti HMMC, v jejímž rámci 
se mimo jiné snažíme být dobrým 
sousedem pro okolní obce. „Miku-
láš, anděl a čert jsou skvělí. Děti 
se jich vůbec nebojí, což je dobře. 
Chodíme sem každý rok,“ prozradil 
jeden z dětských účastníků Pavel 
Olšar. Kostým Mikuláše si letos 
oblékl Petr Michník, vedoucí Práv-
ního oddělení. Role anděla tradičně 
připadla Zuzaně Ferkové ze stejné-
ho oddělení a čertem nemohl být 
nikdo jiný než Přemek Šedý z Od-
dělení vnitřních záležitostí. „Tato 
mikulášská akce je v podstatě první 
aktivita, kterou jsme podpořili obce 
v okolí našeho závodu. První miku-
lášskou besídku jsme uspořádali už 
v roce 2006, kdy jsem se zúčastnil 
jako Mikuláš poprvé. Teď je to po-
třetí. Pokaždé je to příjemný zážitek 
vidět rozzářené děti, jak dostávají 
dárky,“ řekl Petr Michník. „Hned od 
začátku působení HMMC jste nám 

nabídli tuto spolupráci. My jsme to 
uvítali, protože je to pro nás přínos 
a děti i my všichni zaměstnanci si 
toho moc vážíme,“ ocenila inici-
ativu naší společnosti ředitelka 
základní a mateřské školy Alice 
Sobková. Na závěr měli návštěvní-
ci akce možnost zakoupit si drobné 
výrobky dětí, například svíčky nebo 
předměty z keramiky.
Touto cestou bychom rádi podě-
kovali všem kolegům, kteří se 
letos na organizaci mikulášské 
besídky podíleli.

HMMC has been participating 
in organizing St. Nicolas 
party at Primary School and 
Kindergarten in Nošovice since 
2006. Our employees wearing 
traditional masks of St. Nicolas, 
Angel and Devil deliver gifts to 
children. 
This year party took place on 
Friday 2nd December. The evening 
started with short performance the 
children and teachers had prepared 
for parents and relatives. Then 
several dozen school children and 
preschoolers impatiently expected 
arrival of the three main figures 
who delivered packages of sweets, 

fruit pencils and coloring books.  
A small gift – tea, purple and sweets 
– was prepared also for teachers 
and other employees of the primary 
school and kindergarten. Support of 
the St. Nicolas party in Nošovice 
is a part of the HMMC corporate 
social responsibility, within which 
we want to be a good neighbor 
for surrounding municipalities. 
“St. Nicolas, Angel and Devil are 
great. They are not scary at all, 
which is good. We come here 
every year”, said Pavel Olšar, one 
of the participants. Petr Michník, 
Manager of Legal Department was 
the one who took on the costume 
of St. Nicolas this year. Zuzana 
Ferková from the same department 
played traditionally the role of 
Angel and you could hardly find 
better Devil than Přemek Šedý 
from General Affairs Dept. “The  
St. Nicolas Party is actually the first 
activity with which we started to 
support municipalities in the HMMC 
neighborhood. The very first one 
took place in 2006 when I became 
St. Nicolas for the first time. This 
year is my third in this role. It is 
always wonderful to see happy 
children receiving gifts”, said Petr 
Michník. “HMMC offered us this 
partnership just upon its arrival. We 
welcome it as a benefit and both 
children and we do appreciate it  
a lot”, Alice Sobková, Director of the 
Primary School and Kindergarten 
evaluated our company’s support. At 
the end of the event all participants 
had an opportunity to buy small stuff 
produced by children, for example 
candles or ceramics.
We would like to take this 
opportunity to thank all col-
leagues who participated in 
organizing the St. Nicolas party 
this year.

Mikulášská besídka v Nošovicích St. Nicolas party in Nošovice
Firemní společenská odpovědnost / Corporate social responsibility
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Dne 10. 11. 2011 společnost 
HMMC obdržela certifikát Ex-
celentní firma v rámci prestižní 
soutěže Národní cena kvality. 
Jedná se o nejvyšší ocenění za 
kvalitu, kterého mohou firmy  
v ČR dosáhnout. 
Certifikát se skleněnou plastikou ve 
Španělském sále Pražského hradu 
převzali prezident HMMC Kang Ho- 
don a ředitel PR Petr Vaněk, kte-
rý tento projekt vedl. Garantem 
realizace projektu byli Petr 
Vlček a Ilona Sekyrová z oddě-
lení zajištění kvality a tým spo-
lupracovníků ze všech oddělení 
HMMC, kterým bychom tímto rádi 
poděkovali za přípravu podkladů a 
profesionální prezentaci firmy bě-
hem auditu. Jen díky jejich ochotné 
spolupráci a aktivnímu přístupu jsme 

tohoto výsledku mohli dosáhnout. 
O získání Národní ceny kvality se 
zasloužili: S. J. Kim (Zajištění kva-
lity), J. Riedel (Zajištění kvality), F. 
Rasch (Kontrola kvality), D. Šíp-
kovský (Lisovna), P. Kubík (Svařov-
na), P. Carbol (Lakovna), O. Fabián 
(Finální montáž), I. Řezníček (Pře-
vodovkárna), M. Bronček (Řízení 
výroby a plánování), J. Koubek 
(Nákup a vývoj dílů), R. Jureček 
(Podpora prodeje), J. Radkovský 
(Lidské zdroje), J. Havlín (Lidské 
zdroje), P. Strakošová (Lidské zdro-
je), L. Hrabčák (Vnější vztahy), 
J. Pašková (Projekty), J. Blažek 
(Finance), V. Bumbala (Nákup), P. 
Vašíček (Vnitřní záležitosti), P. Ba-
lán (Správa budov a OŽP), V. Pav-
lán (IT), J. Laboj (Právní), R. Štefka 
(Údržba) a P. Goldmann (Údržba). 

Sportovní kupé Hyundai Veloster 
obdrželo nejvyšší pětihvězdič-
kové hodnocení v testech bez-
pečnosti prováděných nezávis-
lou organizací Euro NCAP. Vůz  
s uspořádáním dveří 1+2 dosáhl 
ve většině přísných testů nejlep-
šího výsledku ve své třídě. 
Veloster je šestým modelem Hyun-
dai v řadě s nejvyšším hodnocením 
za bezpečnost.  V kategorii ochrany 
dospělých cestujících se dopracoval k 
vynikajícímu výsledku 96 %, přičemž 
nejvyšší počet bodů mu byl udělen 
jak při zkoušce bočního nárazu, tak 
i v ještě náročnějším bočním nárazu 
na sloup. Za ochranu dětí Veloster 

získal 89 %. Výsledky v obou zmíně-
ných kategoriích staví model Veloster 
na špičku v segmentu před takové 
konkurenty, jakými jsou např. Volks-
wagen Scirocco, Volvo C30 nebo 
Opel Astra GTC. Elektronický sta-
bilizační systém (ESP) a upozornění 
na nezapnutý bezpečnostní pás se 
podílely na získání 71 % v kategorii 
bezpečnostních asistenčních systé-
mů. Allan Rushforth, viceprezident  
a výkonný ředitel společnosti Hyun-
dai Motor Europe, k tomu pozname-
nal: „Pětihvězdičkové hodnocení pro 
Veloster je dalším důkazem naší sna-
hy poskytovat zákazníkům značky Hy-
undai nejvyšší úroveň bezpečnosti.“ 

On 10th November 2011 HMMC 
received Excellent Company 
certificate within the prestigious 
National Award for Quality. It is 
the highest quality award which 
companies can achieve in the 
Czech Republic. 
The certificate and a glass sculpture 
were handed over to HMMC 
President Kang Ho-don and PR 
Director Petr Vaněk who was 
in charge of this project. The 
ceremony took place in the Spanish 
Hall of the Prague Castle. Petr 
Vlček and Ilona Sekyrová from 
Quality Assurance Department 
and a team of colleagues from 
all HMMC departments secured 
realization of this project. 
We would like to thank them for 
preparation of data and professional 
company presentation during audit. 

Their willingness and active approach 
helped us achieve the result. 
These members contributed to the 
National Award for Quality: S. J. 
Kim (Quality Assurance), J. Riedel 
(Quality Assurance), F. Rasch (Quality 
Control), D. Šípkovský (Stamping), 
P. Kubík (Welding), P. Carbol 
(Paint), O. Fabián (Assembly), 
I. Řezníček (Transmission), M. 
Bronček (Production Management), 
J. Koubek (Parts Development), 
R. Jureček (Sales Support), J. 
Radkovský (HR), J. Havlín (HR), P. 
Strakošová (HR), L. Hrabčák (PR), 
J. Pašková (Project), J. Blažek 
(Finance), V. Bumbala (Purchasing), 
P. Vašíček (GA), P. Balán (Facility & 
Environment), V. Pavlán (IT), J. Laboj 
(Legal), R. Štefka (Maintenance) and 
P. Goldmann (Maintenance). 

The Hyundai Veloster has been 
awarded the maximum five-star 
safety rating by independent 
vehicle assessment organization, 
Euro NCAP. The results of the 
rigorous test process include 
class-best scores for the 1+2 
door sports coupe. 
Veloster is the sixth Hyundai model in 
a row to achieve the highest safety 
rating. The car reached outstanding 
96% in Adult Occupant category 
– gaining the highest score during 
side impact test and even in much 
more demanding pole side impact 
trial. Veloster’s result for protection 
of children was 89%. Results in 

both categories have put Veloster 
on the top of the segment, ahead of 
its competitors – e.g. Volkswagen 
Scirocco, Volvo C30 or Opel Astra 
GTC. Electronic Stability Program 
(ESP) and Seat Belt Restraint 
Warning System contributed to 
the score of 71% in Safety Assist 
category. Allan Rushforth, Senior 
Vice President and COO of company 
Hyundai Motor Europe, commented 
on the success: “Five-star rating 
for Veloster is another proof of our 
endeavor to provide Hyundai brand 
customers with the highest level of 
safety.” 

Poděkování za spolupráci

5 hvězdiček Euro NCAP pro  
Hyundai Veloster 

Thanks for cooperation

5 Euro NCAP stars for Hyundai 
Veloster 

Zajímavosti / Interesting news



07

 

S tradiční i současnou korej-
skou kulturou se mohli v pá-
tek 11. a v sobotu 12. listopadu 
seznámit návštěvníci Česko-
-korejských dnů. Ty se letos 
konaly již po páté v Domě kul-
tury města Ostravy. Stejně jako  
v uplynulých letech i tento rok 
byla společnost HMMC hlav-
ním partnerem této výjimečné 
kulturní události.
Hlavním bodem dvoudenního pro-
gramu byl slavnostní koncert, kte-
rý se konal v pátek večer, a v jehož 
rámci se v doprovodu Janáčkovy 
filharmonie představili přední ko-
rejští umělci. Zajímavý program 
ovšem probíhal již od pátečního 
dopoledne, které patřilo přede-
vším dětem. Malí návštěvníci  
z ostravských škol měli možnost 
vyzkoušet si výrobu buddhistic-
kých přáníček, vějířů, papírových 
skládaček, kaligrafii nebo omalo-
vánky. Velkým lákadlem byly rov-
něž ukázky taekwondo, zahrnující 
základní techniky tohoto bojového 
umění. „Taekwondu se věnuji asi 
čtyři roky. Rozhodl jsem se pro 
něj, protože judo mě nebaví. Je to 
sport, kterému můžu důvěřovat,“ 
prozradil jeden z vystupujících, 
mladý taekwondista Daniel Bi-
las. Sobotní dopoledne pak bylo 
vyhrazeno besedám a korejské 
gastronomii. Pro vyznavače ne-
všedních gurmánských zážitků 
byly připraveny ukázky přípravy  

a ochutnávka tradičních korej-
ských pokrmů japchae, kimchi a 
mandu. Program byl doplněn řa-
dou zajímavých přednášek a de-
bat, a také tématickou filmovou 
projekcí. 

V HMMC funguje nový docház-
kový systém. Jeho příprava 
trvala několik měsíců. V říjnu 
proběhl testovací provoz na 
11 převážně administrativních 
odděleních. Od počátku listo-
padu se nový systém používá v 
celé firmě. 
Mezi jeho největší výhody patří 
zlepšení podkladů pro zpraco-
vání mezd, zavedení kontrolních 
mechanismů a zjednodušení prá-
ce správců docházky. „Základní 
úkony těchto administrátorů jsou 
kontrolovány systémem. Již nedo-
chází k tomu, že správce zapome-
ne navést nějaká data nebo udělá 
chybu – to už nový systém pomáhá 
odhalit a tím umožňuje připravit 
podklady pro mzdy tak, aby ne-
docházelo k chybám,“ řekl Martin 
Chmela z Oddělení lidských zdro-
jů. V  systému jsou také ošetřeny 

zákonné limity. Správci docházky 
a vedoucí jsou upozorněni na pří-
padné přiblížení se nebo překroče-
ní zákonných limitů tak, aby např. 
zaměstnanci nepřečerpali dovo-
lenou, nepracovali více přesčasů 
než je povoleno zákonem apod. 
Dalším přínosem je, že se do do-
cházkového systému načítají i in-
formace o průchodech turnikety. 
„Správce docházky už vidí, v kolik 
hodin zaměstnanec prošel bránou 
a v kolik hodin si na terminálu píp-
nul příchod nebo odchod,“ dodal 
Chmela. V budoucnu bude pro za-
znamenání docházky možné použít 
i náhradní kartu, což nyní nejde. 
Připravují se také přehledové sta-
tistiky pro vedoucí pracovníky, kde 
najdou nároky zaměstnanců na 
dovolenou, náhradní volno, počet 
přesčasů atd. 

Visitors of the Czech Korean 
Days held on Friday 11th and 
Saturday 12th November had 
an opportunity to explore 
both traditional and present 
Korean culture. The fifth year 
of the Czech-Korean Days 
event was held in Municipal 
Cultural Center Ostrava. As in 

the past HMMC was a general 
partner of this extraordinary 
cultural event also this year.
Main point of the event - gala 
concert within which famous 
Korean artists featured 
accompanied by the Janacek 
Philharmonic Orchestra took 
place at Friday night. Interesting 
program, however, was held 
already on Friday morning 
that was dedicated namely to 
children. Young visitors from 
primary schools in Ostrava had 
an opportunity to try how to make 
Buddhist wish cards, fans, paper 
puzzles, calligraphy or coloring 
book. Big attraction was also 
a presentation of taekwondo, 
including basic techniques of this 
martial art. “I have been practicing 
taekwondo for about four years. 
I decided for it because I did 
not like judo. It is a sport which 
I can trust”, said Daniel Bilas, 
one of the young taekwondo 
performers. Saturday afternoon 
was reserved for discussions 
and Korean gastronomy. Cooking 
demonstration and tasting of 
traditional Korean food japchae, 
kimchi and mandu were prepared 
for fans of extraordinary dining 
experience. The program was  
completed with several interes-
ting readings, debates and thema- 
tic movie screening.

New Attendance System 
was launched in HMMC. Its 
preparation took several 
months. Testing was held 
at 11 mainly administrative 
departments in October. Since 
the beginning of November, 
the new system has been used 
throughout the company.
Its most important advantages are 
improvement of data for payroll 
processing, introduction of control 
mechanisms and simplification 
of time administrators’ work. 
“Their basic tasks are checked 
by the system. Situations when 
an administrator forgets to insert 
some data or makes a mistake 
do not occur anymore - new 
system can reveal them and 
helps prepare data for payroll 
processing without mistakes,” 
said Martin Chmela from Human 
Resources Department. Legal 

limits are set in the system as 
well. Time administrators and 
superiors are informed in case 
of exceeding those limits so that 
employees cannot overdraw their 
vacation or work more overtime 
than is permitted by law etc.
Another convenience is that also 
information on passes through 
the turnstiles is loaded into 
the Attendance System. “Time 
administrator can see at what 
time an employee went through 
the gate and what time he/she 
entered the arrival or departure”, 
Chmela added. In the future also 
a substitute card will be used for 
attendance recording. Now it is 
not possible. Overview statistics 
for superiors in which they will 
find employees’ vacation and 
compensatory leave entitlements, 
number of overtime work etc. are 
being prepared too.  

Česko-korejské dny 2011

Změny v docházkovém systému

Czech-Korean Days 2011

Changes in the Attendance System 
Stalo se v HMMC / What happened in HMMC
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Od 1. ledna 2012 bude společ-
nost Eurest novým poskyto-
vatelem stravovacích služeb  
v našem závodě. Dovolte nám 
ji krátce představit. 
Eurest působí na českém cate-
ringovém trhu již od roku 1991  
a je součástí největší mezinárodní 
stravovací společnosti Compass 
Group. V současné době Eurest  
v ČR zajišťuje komplexní stravo-

vací služby ve 350 restauracích 
umístěných ve firmách, institu-
cích, školách i nemocnicích. Eu-
rest má rovněž bohaté zkušenosti 
v oblasti automobilového průmys-
lu. Ve Škodě Auto působí od roku 
1994 a letos tam obhájil své po-
stavení na dalších 5 let. Kolem 
550 zaměstnanců Eurestu ve Ško-
dě vaří 15 až 16 tisíc jídel denně. 
V Moravskoslezském kraji má Eu-
rest velmi silné zastoupení - jeho 
služeb využívá více než 40 vý-
znamných společností, např. OKD, 
ArcelorMittal Ostrava, Biocel 
Paskov, ČEZ, Radegast Nošovice 
a Dalkia ČR. Příprava jídel pro 
HMMC bude probíhat v závodech 
Biocel Paskov, který je vzdálen 12 
km od HMMC, a také v pivovaru 
Radegast. V Biocelu poskytuje 
Eurest své služby od roku 1994  
a denně zde uvaří zhruba 1 500 jí-
del. V Radegastu, kde má kuchyni 
o přibližně stejné kapacitě, půso-
bí od roku 1997.  
Se vstupem Eurestu do naší spo-
lečnosti dojde hned k několika 
změnám, a to jak v oblasti nabíd-
ky jídel a servisu, tak i prostředí 

kantýn. Základní sortiment se roz-
šíří o výběrová jídla, která budou 
k dispozici u samoobslužných tep-
lých bufetů. V nabídce se tak ob-
jeví pokrmy s větší gramáží, ryby, 
drůbež apod. Těšit se můžete i na 
širší sortiment doplňkového zboží 
a zavedení snídaní. V rámci sní-
daňového menu ochutnáte např. 
vejce připravená na různé způso-
by, teplou uzeninu, sekaná masa, 

sýry a další. 
Společně se změnou poskytova-
tele stravování dojde i k úpra-
vě cen, přičemž u Menu I., II.  
a Zeleninového talíře je doplatek 
zaměstnance zachován ve výši  
25 Kč. Cena se sníží u Menu 
III. (bezmasé) – to bude stát 
23 Kč. Ceny výběrových jídel 
z teplého bufetu budou roz-
děleny do tří úrovní (35, 40  
a 45 Kč) a odvozeny od kvality 
a množství použitých surovin.  
V teplém bufetu bude kusový 
prodej pokrmů (tzn. není nutné 
jídlo vážit u pokladny). Eurestu 
přejeme úspěšný vstup do naší 
společnosti a co nejvíce spoko-
jených zákazníků z řad našich za-
městnanců. 

Eurest – nový poskytovatel  
stravování

Eurest – new provider of catering

As of 1st January 2012, company 
Eurest will become a new 
catering provider in our plant. 
Let us briefly introduce it. 
Eurest has been active on the 
Czech market since 1991 and is 
part of the international Compass 
Group, the world’s largest catering 
provider. Nowadays company 
Eurest provides complex catering 
services at 350 restaurants 

located in companies, institutions, 
schools and hospitals in the Czech 
Republic. Eurest has also gained 
rich experience in automotive 
industry. The company has been 
providing its services in Škoda 
Auto since 1994 and it defended 
the position there for next five 
years this summer. Around 550 
Eurest employees cook 15 – 
16,000 meals a day in Škoda plant.  
Eurest has a very strong 
representation in the Moravian-
Silesian Region - its services 
are used by more than 40 

major companies, such as OKD, 
ArcelorMittal Ostrava, Biocel 
Paskov, ČEZ, Radegast Nošovice 
and Dalkia Czech Republic. Let 
us focus on companies, where 
meals for HMMC will be prepared. 
They are Biocel Paskov (distant 
12 km from HMMC) and the 
Radegast Brewery. Eurest has 
been providing complex services 
at Biocel since 1994 and prepares 
here around 1,500 meals a day. In 
Radegast Eurest has got a kitchen 
with the capacity of 1,500 meals 
per day and has been here since 
1997. 
You will enjoy couple of changes 
with Eurest entering our company 
- both in the range of meals, 
service and company canteens 
environment as well. The basic 
meal range will be extended with 
food menu selection, offered 
and served through the self-
service warm buffets which will 
contain bigger food portions, fish, 
poultry etc. Also a wider offer 
of complementary goods and 
breakfast menu will be available. 
Within the breakfast menu you 
will taste e.g. eggs prepared in 
different ways, warm smoked 
meat, mincemeat, cheese and 
others.  
Along with a change of the 
catering provider, also prices will 
be adjusted. Price for Menu I., II. 
and Vegetable Plate will remain 
the same for HMMC employees - 
25 CZK. Menu III. (vegetarian) will 
cost less – 23 CZK. Prices of food 
from warm buffet will be divided 
into three levels (35, 40 and 45 
CZK) and will reflect the quality 
and amount of used ingredients. 
Menus in Food Market will be sold 
in units (don’t have to be weighed 
by a cashier). Let us wish Eurest 
a successful joining our company 
and many satisfied customers.  
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Jak je neznáte / What you wouldn‘t expect

Hudební tvorba a její produkce 
bývá často předávána z poko-
lení na pokolení a nejinak tomu 
je v případě pana Petra Štefka  
a jeho dcery Petry (14), mladé ta-
lentované zpěvačky.  Na vrcholu 
své hudební kariéry dosáhl pan 
Štefek řady úspěchů. Nyní svou 
pozornost obrátil k Petře, nad 
jejímž  hudebním rozvojem bdí 
nejen jako rodič, ale i jako ma-
nažer.

Jakým směrem se ubírala vaše 
hudební kariéra?
V 80. letech jsem byl aktivní rocker  
a na území Ostravy jsem působil jako 
bubeník, textař a skladatel v kapele 
Metrum, která svého času napl-
no koncertovala s vlastní tvorbou. 
Vyrůstal jsem vedle Citronů, Butů  
a krátce jsem spolupracoval s tehdy 
slavnou zpěvačkou Tanjou Kauero-
vou. Jsem spoluautorem písničky, 
se kterou Tanja získala 2. místo  
v prestižní soutěži  Intertalent 87.  
Pak přišla vojna, rodina a priority se 
ubíraly jiným směrem. To se změnilo 
na přelomu 2001-2002, kdy jsem si 
splnil sen natočením autorského CD 
s názvem „13 let ticha“. 13 let - to je 
doba, po kterou jsem v hudbě mlčel. 

Kdy jste poznal, že má vaše dce-
ra talent a rozhodl se jí zastupo-
vat? A co vůbec úloha manažera 
náctileté zpěvačky obnáší?
Zpěvu se Petra věnuje odmala, ale 
zhruba před dvěma lety, kdy její hlas 
začal dospívat, se ukázalo, že je na 
opravdu vysoké úrovni. Pro mě to 
kromě zařízení domácího studia zna-
menalo obnovení  kontaktů, shánění 
vystoupení, práci ve studiu a dohled 
nad její domácí přípravou. Manželka 
je rovněž z hudební rodiny, takže má 
Petra doma na každém kroku dosti 
přísnou porotu .  

Můžete jmenovat nějaké vaše 
společné  úspěchy?
Petra je členkou školní rockové ka-
pely Andrbel a pěveckého sboru Zpí-
vata, s nímž se kromě pravidelných 
akcí objevila i jako doprovod na vá-
nočních koncertech Jitky Zelenkové  
a Petra Bendeho. Bodovala v řadě 
soutěží. Letos na jaře vyhrála Kar-
vinskou superstar a jako vítězka 
vystupovala na Dětském dni, který 
se konal pod patronátem HMMC. 
V červnu natočila své interpretační 
CD. Největší úspěch je zcela čerstvý. 
Probojovala se do finále celostátní 
pěvecké soutěže Slavíci ve školní 
lavici v Brně, kde svým výkonem zís-

kala krásné 3. místo. Jako výborná  
a úspěšná žákyně ZŠ Pod Zvonek 
Český Těšín byla na konci školního 
roku vyznamenána starostou města.

Zmínil jste CD – jaký je jeho ná-
zev?
Jmenuje se stejně jako mé autorské 
CD „13 let ticha“. Petra se rozhodla 
zařadit jako bonus jednu z mých star-
ších písní a pojmenovat album stej-
ně. Zde je symbolikou její věk 13 let 

a snad i úspěšný výkřik do ticha ve 
vlastním hudebním životě.  

Omezujete se pouze na úlohu 
manažera, nebo se na Petřině 
úspěchu podílíte i autorsky? 
Petra zatím zpívá převzaté písně a já 
se v tuto chvíli vlastní tvorbě nevěnu-
ji. V současnosti pracuji na projektu, 
v jehož rámci převádím do rockové 
podoby písně Jarka Nohavici. S Pe-
trou ale připravujeme druhé CD, a to 
bychom již chtěli mít autorské.

Jaké jsou vaše plány do budouc-
na ?
Necháme se překvapit. V prosinci 
bude Petra na náměstí v Českém 
Těšíně zahajovat písněmi Vánoční 
jarmark. Čekají ji vystoupení na ak-
cích spojených s oslavami 90. výročí 
založení její základní školy a vystou-
pí také na akcích ZUŠ Pavla Kalety  
v Českém Těšíně. Na jaře se chystá 
na další pěvecké soutěže.

Petr Štefek (47) pracuje v HMMC 
od srpna 2008 jako kontrolor 
kvality na převodovkárně. Do 
práce dojíždí z Českého Těšína. 
O nesporných kvalitách obou in-
terpretů se můžete přesvědčit na 
YouTube pod názvy Petra Furda  
a Metrum II. 

Music and its production is very 
often passed from generation 
to generation. Mr. Petr Štefek 
and his daughter Petra (14), 
young talented singer, are not 
exception. Mr. Štefek reached 
several achievements at the 
peak of his career. Now, he has 
turned his attention to Petra and 
supervises her musical growth 
not only as father but also as  
a manager. 

What was your career path in 
music?
I was an active rocker of the 80´s in 
Ostrava. I used to be drum player, 
text writer and composer at once 
in the Metrum band. That time we 
performed our own music. I grew up 
along with Citron and Buty bands 
and I also shortly cooperated with 
Tanja Kauerová, a famous singer 
of that time. I am a co-writer of the 
song, with which Tanja won the 2nd 
place in prestigious competition 
Intertalent 87. Then military service 
and family came and the priorities 
changed. I returned in 2001-2002 
when I fulfilled my dream and 
recorded original CD called “13 
Years of Silence”. 13 years – that 
is exactly the period of my silence 
in music. 

When did you realize your 
daughter has a gift and decided 
to become her manager?
Petra started singing when she was 
a child. But approximately two year 
ago, when her voice matured, we 
found out she is really good. For me 
it meant, apart from establishment 
of the home studio, to restore 
contacts, arrange performances, 
work at the studio and supervise 
her preparation. My wife comes 

from musical family too, so Petra 
has quite strict jury at any step.

Could you mention some of your 
common achievements?
Petra is a member of school rock band 
“Andrbel” and the choir “Zpívata”. 
Apart from regular events, the choir 
accompanied Christmas concerts 
of Jitka Zelenková and Petr Bende. 
She has been successful in several 
competitions. She won Superstar in 
Karviná this spring and as a winner 
she participated in the Children’s Day 
held under the auspices of HMMC. 
She made her first interpretative CD 
in June. But the biggest achievement 
is quite new. She broke through to the 
final of the national contest “Slavíci 
ve školní lavici” in Brno, where 
she received great 3rd place. She 
was rewarded as an excellent and 
successful student of the Pod Zvonek 
Primary School by Mayor of Český 
Těšín at the end of the school year. 

You mentioned a CD – what is the 
title?
The title is same as of my original CD 
- “13 Years of Silence”. Petra included 
one of my elder songs as a bonus and 
decided to give it the same name. It 
was symbolic for her age of 13 years 
and hopefully it was successful start 
in her musical life.

Are you only the manager or do 
you participate in Petra’s success 
also as an author?
Petra currently sings cover songs 
and I don’t do original music at the 
moment. Now I work on the project 
within which I make rock versions of 
Jarek Nohavica songs. But Petra and 
I prepare the second CD which should 
already compose of original songs. 

What about plans for the future?
We will see. Petra will open the 
Christmas market in Český Těšín 
with songs in December. She will 
attend events held in occasion of the 
90th anniversary of establishment of 
her primary school and she will also 
appear at the events organized by 
art school in Český Těšín. And she is 
preparing for other singing contests 
to be held in spring.

Petr Štefek (47) has been working 
in HMMC at QC Dept. since 
August 2008. He commutes 
from Český Těšín. You can hear 
both artists on YouTube under 
following names: Petra Furda, 
Metrum II. 

13 let ticha 13 Years of Silence
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Co byste měli vědět o... 
What you should know about...

Skupina Hyundai Motor je při-
pravena učinit další kroky smě-
rem do budoucnosti prostřednic-
tvím nové korporátní filozofie. 
Mezi 5 klíčových hodnot skupiny 
patří Zákazník, Výzva, Spolu-
práce, Lidé a Globalita. Jed-
ná se o základní principy, kte-
rými by se všichni zaměstnanci 
měli řídit. 

Věříme, že budoucnost naší 
společnosti spočívá v srd-
cích a schopnostech jejích 
jednotlivých členů a pomůže 

jim rozvíjet jejich potenciál 
vytvářením firemní kultury, 
která si váží talentu.   

„Našim zaměstnancům chceme 
poskytovat veškerou podporu 
pro jejich další rozvoj, protože 
právě oni jsou tím nejhodnot-
nějším zdrojem,“ řekla Kateřina 
Holušová, manažerka Oddělení 
lidských zdrojů. Poslední klíčo-
vou hodnotu vám představíme 
v následujícím vydání interního 
magazínu HMMC News. 

Hyundai Motor Group is 
prepared to make further 
strides into the future by new 
corporate philosophy. That’s 
why a new management 
philosophy, visions and  
5 new core values (Customer, 
Challenge, Collaboration, 
People and Globality) were 
established. These are the 
fundamental principles which 
all employees should follow.    

We believe the future of 
our organization lies in the 
hearts and capabilities of 
individual members, and 

will help them develop 
their potential by creating 
a corporate culture that 
respects talent.  

“We want to provide our 
employees with support for 
their further development, 
because they are the most 
valuable resource”, said 
Kateřina Holušová, manager 
of Human Resources 
Department. Remaining core 
value will be presented in 
following issue of internal 
magazine HMMC News. 

Klíčové hodnoty - Lidé

Core values – People

... BEZPEČNOSTI
• V případě ztráty či nálezu je jako shromažďovací místo určena místnost ostrahy na 

personální vrátnici. Zde můžete zanechat všechny nalezené věci, které budou zdo-
kumentovány a uloženy. Případný zájemce bude na základě informací od nálezce 
konfrontován (popis, místo ztráty apod.) a poté mu bude věc oproti podpisu vydána. 

• Používání kamerového systému se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů. Společnost HMMC je řádně registrována u Úřadu pro ochranu osobních 
údajů a splňuje veškeré podmínky užívání. Kamerový systém slouží nejen potřebám 
společnosti, ale také zaměstnancům. S žádostí o poskytnutí záznamu se neobracej-
te na bezpečnostní službu, ale na Sekci bezpečnosti Oddělení vnitřních záležitostí 
(OVZ).  

• Kontrolovat alkohol, drogy a osoby v areálu HMMC smí pracovníci bezpečnostní 
sekce OVZ a vybraní zaměstnanci bezpečnostní služby Centr Group. Tito můžou 
provádět kontroly za účasti nadřízeného a dalšího svědka. O kontrolách se sepíše 
záznam. V případě pozitivního výsledku se kontrolovaný může k důvodu události 
vyjádřit. 

• Přidělení a změnu přístupových práv, povolení vjezdu vozidel či povolení natáčení  
a focení zajišťuje Sekce bezpečnosti OVZ na základě schválených písemných žádos-
tí od manažerů jednotlivých provozů. Tyto žádosti schvaluje bezpečnostní manažer 
společnosti.

• Místem pro ohlašování mimořádných událostí, jako jsou pracovní úrazy, požár, 
úniky nebezpečných látek, krádeže apod., je místnost bezpečnostní služby (CCR)  
s klapkou 112 nebo 1595, kde je nepřetržitá služba. Operátor přijme hlášení a zajistí 
prvotní zásah při události.

• Z bezpečnostních důvodů se k přístupu do šaten používá tzv. časový zámek. V praxi 
to znamená, že možnost vstupu mají zaměstnanci pouze o řádných přestávkách  
a také před a po pracovní směně. V případě potřeby přístupu do šaten mimo pře-
stávky, kontaktujte prosím Vašeho přímého nadřízeného, který je schopen mimo-
řádný vstup zajistit.      

... SECURITY  
• Security guard room at the personal gatehouse is the place for collecting lost and 

found items. You can leave here all found things that will be registered and stored. 
Prospective interested person will be confronted with the information from a finder 
(description, place of loss etc.) and after signing the item will be released. 

• Using of CCTV system complies with the Act Nr. 101/2000, Coll., on personal data 
protection. HMMC company is properly registered by the Office for Personal Data 
Protection and meets all conditions of using. CCTV system does not serve only the 
company but also our employees. For providing a record please do not ask security 
service, but Security Section of General Affairs Department (GAD). 

• Employees of GAD Security Section and the chosen ones from Centr Group security 
service may control alcohol, drugs and persons within the HMMC area. These em-
ployees may exercise controls with attendance of a superior and another witness. 
A record regarding inspections will be written. In case of a positive result, the 
inspected person may express his/her opinion of the incident reason. 

• Distribution and change of access privileges, entry permit for vehicles or permit for 
recording and taking pictures are ensured by Security Section of GAD on the basis 
of approved written requests from particular shops managers. These requests are 
approved by company security manager. 

• A place for announcing emergency situations, e.g. work injuries, fire, leak of 
dangerous substances, thefts etc., is security guard room (CCR) with continuous 
service, extension 112 or 1595. Operator will take the report and ensure the first 
intervention during incident.

• Time lock is used for the access to changing rooms because of security reasons. 
It means that employees may enter the changing rooms only within proper breaks 
and also before and after working shift. If you need to enter the changerooms out 
of the breaks, please contact your first line superior who is able to ensure the 
exceptional entry.  
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Core values – People

Informace pro zaměstnance / Information for employees

Společnost Allianz připravila pro 
všechny zaměstnance, kteří do-
sud nemají uzavřeno životní pojiš-
tění Allianz s příspěvkem HMMC, 
vánoční nadílku. Každý pracov-
ník HMMC, jenž si v termínu 
od 1. 11. 2011 – 31. 1. 2012 nově 
sjedná životní pojištění, ihned 
obdrží dárkový balíček s pře-
kvapením. Vánoční dárek získají 
také všichni zaměstnanci, kteří již 
mají životní pojištění a v termínu 
od 1. 11. 2011 – 31. 1. 2012 si 
pro sebe sjednají jakékoliv další 
pojištění u Allianz (např. domác-
nosti, auta apod.).
Upozornění: nové smlouvy musí 
být uzavřeny výhradně s paní 
Lenkou Drobkovou (tel: 773 
188 880, email: lenka.drobkova@
iallianz.cz) a Michaelou Krpelí-
kovou (tel: 773 232 332, email: 
michaela.krpelikova@iallianz.cz). 
Každé pondělí a středu (dle rozpi-

su termínů) se na vás budeme tě-
šit na personální vrátnici HMMC. 

Company Allianz has prepared 
Christmas presents for all 
employees who haven’t arranged 

Allianz life insurance with HMMC 
benefit yet. Every HMMC 
member who will do so from  
1st November 2011 to  
31st January 2012 will receive 
a gift pack immediately. 
Christmas present will also be 
given to all employees already 
having life insurance, interested 
in arranging any other Allianz 
insurance (e.g. household, car, 
etc.) from 1st November 2011 to 
31st January 2012. 
Notice: new contracts must be 
concluded only with Lenka 
Drobková (tel.: 773 188 880, 
e-mail: lenka.drobkova@iallianz.
cz) and Michaela Krpelíková 
(tel.: 773 232 332, e-mail: 
michaela.krpelikova@iallianz.cz). 
We are looking forward to see you 
at HMMC personal gatehouse on 
every Monday and Wednesday 
(according to schedule).  

Vánoční nadílka od Allianz Christmas presents from Allianz

     

Michaela Krpelíková
Tel.: 773 232 332

Lenka Drobková
Tel.: 773 188 880
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Autorem je zaměstnanec HMMC / Prepared by an HMMC employee  

Věděli jste, že…?
Americký magazín Ward‘s Auto vybral motor Gamma GDI 1,6 lit-
ru od Hyundai mezi 10 nejlepších jednotek pro rok 2012. Hyundai 
se na tomto seznamu objevil i v předchozích 3 letech díky skvělé-
mu osmiválci Tau 5,0 litru. Tento výsledek dokazuje, že Hyundai 
umí vyrábět také prvotřídní motory s menším objemem. Gamma 
je nejpoužívanějším agregátem – najdete ho v modelech Accent, 
Elantra, Veloster, i30, ix35, i20 a ix20. 

Did you know that...?
Hyundai‘s 1.6 – liter Gamma GDI engine was named one of  
10 Best Engines of 2012 by the American magazine Ward‘s 
Auto. Hyundai spent three years on the list with its excellent 
Tau 5.0L V8, but the award brings evidence that the automaker 
can deliver world-class small engines as well. The Gamma  
is our most global engine, found in Accent, Elantra, Veloster, i30, 
ix35, i20 and ix20. 

CO / WHAT KDY / WHEN KDE / WHERE POZNÁMKY / NOTES

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

Tipy na víkendy / Weekend tips

Zábava / Entertainment

X-mas Punkrock Party 16. 12. (19:00) Klub Barrák
Barrák Club

koncert
concert

Vánoce a komety
Christmas and Comets 17. 12. (16:00) Hvězdárna a planetárium J. Palisy 

J. Palisa Observatory
akce pro všechny
event for everybody

BK NH Ostrava x Loko Plzeň 17. 12. (17:30) Bonver Arena basketbalový zápas
basketball game

Crazy Christmas 18. 12. (16:30) Dům kultury města Ostravy
House of Culture, Ostrava

akce pro všechny
event for everybody

Out of control 25. 12. (20:00) Klub Marley
Marley Club 

koncert
concert

Bruslení veřejnosti
Public ice-skating 31. 12. (10:00) Zimní stadion Sareza

Sareza Stadium

Silvestr trochu jinak
Slightly Different New Year's Eve 31. 12. (19:00) Zámek Poruba

Poruba Castle
akce pro všechny
event for everybody

HC Vítkovice Steel x BK Mladá Boleslav 6. 1. (17:30)    ČEZ Arena hokejové utkání
hockey game

Peter Weiss - Marat Sade 7. 1. (18:30) Divadlo Jiřího Myrona
J. Myron Theater

divadelní představení
theater performance

HC Vítkovice Steel x HC Slavia Praha 13. 1. (17:30) ČEZ Arena hokejové utkání
hockey game

Giacomo Puccini - La Bohème 14. 1. (18:30) Divadlo Antonína Dvořáka
A. Dvořák Theater opera
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