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Zápis č. 5/2018  ze zasedání KM OS KOVO – Praha 
účast dle prezenční listiny: 

1. Ondřej Bujok – místopředseda KM OS KOVO 
2. Lenka Dutková – „předsedkyně“ KM OS KOVO 
3. Michael Kloss – člen KM OS KOVO 
4. Václav Dvořák – člen KM OS KOVO 
5. Aleš Jančík – člen KM OS KOVO 
6. Barbora Beranová – členka KM OS KOVO 
7. Stanislav Macek – člen KM OS KOVO 
8. Tomáš Valášek – host, místopředseda OS KOVO 

předmět jednání bylo:  
1. Rezignace členů KM kol. Baroň a Bártek, přivítání nového člena kol. Patáka 
2. Volba předsedy a místopředsedy KM OS KOVO 
3. Přehled plnění úkolů z posledního zasedání KM OS KOVO 
4. Vyhodnocení Setkání mladých v Louňovicích pod Blaníkem 
5. Informace z regionů – členové KM si připraví prezentaci či mluvený proslov 
6. Informace o činnosti Rady Mladých ČMKOS, odboryplus 
7. Informace o návštěvě učňů a zástupců OS KOVO v KT Flossenbürg z 8. 11. 2018 
8. Zpracování zprávy pro P – OS KOVO o činnosti Komise mladých OS KOVO v roce 

2018 
9. Plán termínu zasedání a dalších aktivit KM OS KOVO v roce 2019 
10. Aktuální informace o dění v OS KOVO a ČMKOS  
11. Různé 
 

1) Rezignace členů KM kol. Jana Baroně a Petra Bártka, přivítání nového člena kol. 
Petra Patáka 
Jan Baroň rezignoval z osobních důvodů, odešel pracovat do zahraničí, i přes pomoc OS 
KOVO potřebuje větší finanční podporu pro svou zdravotně postiženou dceru. Kolega Ondřej 
Bujok zjistí, zda zůstal členem OS KOVO při RP. Petr Bártek rezignoval z důvodu pracovní 
vytíženosti a častých zahraničních služebních cest. Nový člen kolega Paták se nedostavil 
z důvodu  dopravních komplikací. 
2) Volba předsedy a místopředsedy KM OS KOVO 
Z důvodu dovršení věkové hranice podala kolegyně Lenka Dutková rezignaci na mandát 
předsedkyně KM OS KOVO.   
Navržený kandidát na nového předsedu dosavadní místopředseda Ondřej Bujok byl 
jednomyslně zvolen 5xPRO, 0xPROTI,1xZDRŽEN. 
Navržený kandidát na nového místopředsedu KM OS KOVO Michael Kloss byl jednomyslně 
zvolen 5xPRO, 0xPROTI,1xZDRŽEN. 
3) Přehled plnění úkolů z posledního zasedání KM OSO KOVO 
Úkolem bylo pouze příprava a organizace Setkání mladých OS KOVO, který byl splněn do 
posledního bodu. 
4) Vyhodnocení Setkání mladých v Louňovicích pod Blaníkem 
Akce byla všemi účastníky včetně zahraničních hodnocena kladně jako velice vydařená, 
mladí odboráři se obohatili nejen o nová přátelství, ale i o poznatky o problémech okolních 
zemí. A skvěle se zabavili nejen při společných diskuzích, ale hlavně při sportovních kláních 
a večerním koncertu.  
V. Dvořák – setkání proběhlo úspěšně, načerpány nové poznatky, skvělý kulturní zážitek. 
M. Kloss – akce se vydařila. 



                                                                                  

2 
 

14. 
prosinec 

2018 

S. Macek – vyzdvihl zahraniční účast, poznal problémy ostatních zemí, obdivuje možnost a 
zapojení mladých již na školách. 
O. Bujok – již v časopisu Kovák kladně ohodnotil celou akci, celou organizaci a poděkoval 
nejen kolegům z KM ale hlavně místopředsedovi Tomáši Valáškovi za podporu a pomoc. 
Tomáš Valášek – vyzdvihl problémy s celkovým zajištěním celé akce, nedostatečného zájmu 
ze strany mladých a nedostatečná podpora ze strany některých ZO.  
5) Informace z regionů 
Lenka Dutková (Witte Nejdek)  
V uplynulém měsíci proběhly výroční konference ZO v obou závodech. Členská základna se 
rozrůstá, dle KS dojde od 1.4.2019 k navýšení tarifů DV o fixní částku 500,-, TH pracovní 
pozice jsou řešeny individuálně. Dne 7.12.2018 proběhl v závodě Ostrov pravidelný audit 
BOZP z RP Plzeň. Závod v Nejdku má od 1.10.2018 nového jednatele pana Tomáše Michala, 
oba závody mají plnou zakázkovou náplň, nedostatek personálu je řešen náborem 
ukrajinských dělníků. Závod v Ostrově oproti všem předpovědím zakončil rok 2018 kladným 
výsledkem, s ohledem na hospodářské výsledky byla vyplacena roční odměna v plné výši. Za 
KM se zúčastnila pietní akce ve Flossenbürgu, kde proběhla již tradiční prohlídka KT a 
vystoupení studentů a učňů v místní kapli zakončené položením věnců. 
Ondřej Bujok (Třinecké železárny) 
Kolektivní vyjednávání zahájeno již v červnu. Základní nabídka 1000 každému OSOH 800 
v nejvyšší třídě, navýšení penzijního připojištění. Pro lepší prezentaci vytvořena přehledná 
tabulka s dosaženými výsledky. Na základě dosaženého hospodářského výsledku vyplacena 
roční odměna. Ochlazení zakázkového trhu. Změna složení mzdy dle navrhované úpravy 
mzdového předpisu, snížení dopadu nesplnění kolektivních výsledků. Ostatní dceřinné 
společnosti nejsou v dobré kondici, konflikt mezi vedením a zaměstnanci. Možnost stávky i 
přes nepříznivou vyjednávací pozici.  
Michael Kloss (Andrew s.r.o.) 
Dne 14.11.2018 byla Porada předsedů ZO KS JMK, kde vystoupil s krátkou zprávou o 
činnosti KM OS KOVO.  Absolvování kurzů Manažerské dovednosti a efektivní řízení  ZO. 
Tradiční účast na mítinku Konec Levné práce. Pro rok 2019 vyslovil nápad na pořádání 
zasedání KM OS KOVO před tradičním setkáním mladých OS KOVO JM kraje. Dne 
8.6.2018 podepsána KS na Slatině (ADC), mzdový předpis není totožný jako v Modřicích. 
Oznámení ukončení výroby v Modřicích (Commscope) 30.9.2018, koncem listopadu začala 
první vlna propouštění, snaha o vyjednání nejlepších podmínek, po opakovaném vyjednávání 
domluveno dvouměsíční odstupné + retenční bonus ve výši třínásobku průměrného výdělku, 
v případě přestupu do Slatiny transfer 100.000,- a další bonusy pro ženy na mateřské a lidi 
v předdůchodovém věku. Poprvé řídil zasedání výboru ZO – sklidil pochvalu za rychlost a 
stručnost. 
Aleš Jančík (IG WATTEEUW) 
V rodinném životě se 21.8.2018 narodila druhá dcera Karolína. Účast na školení BOZP + ZP 
v Moravci. Neúčast na 9. Ročníku bowlingu v Blansku 26.10.2018. Koncem října výpověď 
25 lidí (20 z kanceláře) – vyplaceno celkem 13 mil. na odstupném. Poslední 2 měsíce více 
práce. Podepsána nová KS pro rok 2019, i přes nepříznivou finanční situaci navýšení 2,2% při 
zachování stávajících příplatků. Sportovní aktivity – 270tis. Pro rok 2019 se zaměstnanci 
vzdali poloviny 13. platu. 
Stanislav Macek (ORRERO Litovel) 
Setkání zástupců ZO Olomouckého kraje – začíná vyjednávání KS, zatím uzavřena pouze 
jedna KS. Kolega Hanák končí ve své funkci zástupce za volební obvod, náhradu již 
představil. Ve firmě probíhá kolektivní vyjednávání, zatím pouze 1. Kolo, snaha o nárůst 6%, 



                                                                                  

3 
 

14. 
prosinec 

2018 

firma nabízí 4%, další komunikace na toto téma již dle vedení firmy není možná, maximálně 
bonus za výkon. Navýšení výroby pro budoucí rok.  
Václav Dvořák (ROTAREX Tachov)  
Z důvodu nízké účasti se neuskutečnila akce setkání Mladých Plzeňského a Karlovarského 
kraje. Snaha o obnovu Klubu mladých. Pro příští rok opakovaná snaha o setkání mladých – 
oslovení předsedů ZO o podporu a zajištění účasti. Prezentace činnosti KM na regionální 
radě. Poprosil o podporu ostatní kolegy KM, o informace a poznatky ze setkání mladých 
z ostatních krajů. Kladné hodnocení akce 1. Máj v Regensburgu.  
Barbora Beranová (ZEXEL Valeo Humpolec) 
Průměrné navýšení při uzavírání KS na Vysočině v průměru 4%. V Jihlavě po pěti měsících 
stávkové pohotovosti vyjednána KS, navýšení pro rok 2019 9% a v roce 2020 znovu 9%. 
Účast na mítinku Konec Levné práce. Ve Valeu nový generální ředitel.  
6) Informace o činnosti Rady Mladých ČMKOS, odboryplus 
Zástupce Ondřej Bujok v Radě Mladých ČMKOS se nezúčastnil výjezdního zasedání 
30.11.2018 – 2.12.2018, jako  host pozván i kolega Tomáš Valášek i předseda ČMKOS pan 
Josef Středula, debata se vedla hlavně na téma zapojení škol a učilišť a vzájemnou spolupráci. 
Odboryplus nejsou příliš využívány, koncept není uživatelsky přínosný. Není znám počet 
členů OS KOVO v programu. 
7) Informace o návštěvě učňů a zástupců OS KOVO v KT Flossenbürg z 8.11.2018 
Již tradiční prohlídky KT Flossenbürg se letos zúčastnili zástupci OS KOVO, za KM OS 
KOVO Lenka Dutková a učitelé a studenti z jihlavského učiliště. Vybraný student si připravil 
krátké poděkování, které stejně jako němečtí kolegové, přednesl v místní kapli. Akce byla 
zakončena položením věnců a krátkou vzpomínkou v „ Údolí smrti“. 
8) Zpracování zprávy pro P-OS KOVO o činnosti KM OS KOVO v roce 2019 
Úkol: Zpracovat zprávu o činnosti – L. Dutková, O. Bujok a M. Kloss 
Úkol: Zamyslet se nad tématy společného semináře s německými odboráři – viz. e-mail od 
kolegy Tomáše Valáška 
9)Plán termínů zasedání a dalších aktivit KM OS KOVO v roce 2019 
Úkol: Do prvního setkání nutno nahlásit případnou účast na jednotlivých kurzech z katalogu 
vzdělávacích akcí 
22.-23.2.2019 – zasedání KM OS KOVO 
duben/květen – společný seminář s DGB 
31.5.-1.6.2019 – zasedání KM OS KOVO 
září – meeting Konec Levné Práce 
20. – 21.9.2019 zasedání KM OS KOVO 
13. – 14. 12.2019 zasedaní KM OS KOVO (Praha) 

10) Aktuální informace o dění OS KOVO a ČMKOS 
Přednesl místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek. 
 
Zapsala: Lenka Dutková 
 
 


