
                                                                                  

1 
 

8. - 9. 
března 
2019 

Zápis č. 6/2019  ze zasedání KM OS KOVO – Praha 
účast dle prezenční listiny: 

1. Ondřej Bujok – předseda KM OS KOVO 
2. Michael Kloss – místopředseda KM OS KOVO 
3. Aleš Jančík – člen KM OS KOVO 
4. Barbora Beranová – členka KM OS KOVO 
5. Stanislav Macek – člen KM OS KOVO 
6. Petr Paták – člen KM OS KOVO 
7. Tomáš Valášek – host, místopředseda OS KOVO 

 

předmět jednání bylo:  
1. Přivítání nových členů v KM OS KOVO 
2. Přehled plnění úkolů z posledního zasedání KM OS KOVO 
3. informace z regionů – členové KM si připraví prezentaci či mluvený proslov 
4. 1. Máj (Špilberk, Regensburg, Bayreuth) – účast mladých 
5. Seminář s mladými z DGB (asi 27. – 29.9.2019) 
6. Flössenburg 11/2019 
7. Leporelo mladých – schválení k tisku 
8. Informace o chystaných akcích mladých v regionech na rok 2019 
9. Informace o činnosti Rady Mladých ČMKOS, odboryplus 
10. Aktuální informace o dění v OS KOVO a ČMKOS  
11. Různé 

 
1. Přivítání nových členů v KM OS KOVO 

Petr Paták OS KOVO ORRERO, 12.2.1989 
 

2. Přehled plnění úkolů z posledního zasedání KM OS KOVO 
a. Zpracovat zprávu o činnosti – L. Dutková, O. Bujok a M. Kloss - splněno 

 
b. Zamyslet se nad tématy společného semináře s německými odboráři – viz. e-mail od 

kolegy Tomáše Valáška. Úkol: trvá. 
 

c. Do prvního setkání nutno nahlásit případnou účast na jednotlivých kurzech 
z katalogu vzdělávacích akcí. Úkol: trvá. 
K13 Bujok + 3 z ZO TŽ – ještě upřesní 
 

3. Informace z regionů – členové KM si připraví prezentaci či mluvený proslov 
 
Michael Kloss (Andrew s.r.o.): 
V polovině ledna vznikla dohoda, navýšení mezd o 3,3 %. Zaměstnavatel nesouhlasí se 
se spolurozhodováním odborové organizace o vnitřním mzdovém předpisu. Bylo 
schválené odstupné 3 měsíce ze zákona + 3 měsíce „retenční bonus“ (musí mít 
odpracováno 80 % v naplánované pracovní době od oznámení). 
Ukončení výroby v Commscope (Modřicích), část výroby a zaměstnanců bude přesunuta 
do ADC (Slatina). První vlna propouštění k 1. lednu (cca 50 lidí), druhá vlna propouštění 
koncem dubna. K 31.7. úplné ukončení výroby, koncem září bude podnik definitivně 
uzavřen. 
 
Setkání mladých JM kraje, článek na webu i v Kováku. 
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https://www.oskovo.cz/mladi-kovaci/setkani-mladych-kovaku-moravec-jaro-2019 
 
Michael kvituje dobrou spolupráci s regionálním pracovištěm a Radou KS JMK. 

 
Aleš Jančík (IG WATTEEUW): 
Úprava navýšení z 2,2 na 2,5 % (max. 1000,- u zaměstnanců dílenských profesí, THP 
individuální dle hodnocení vedoucích pracovníku). KS platnost jen na jeden rok. 
Zkrácení výroby, zaměstnanci montáží jsou v pátky doma na 80 %. Propouštění: 
dobrovolný odchod zaměstnanců kvůli snížené výrobě. 
 
KS:  
- zdravotní volno (sick days) 2 dny za 75 % PPU průměru 
- 13 platů odstupné pro zaměstnance, který odpracuje 10 let ve firmě. 
- věrnostní odměny od 3 – 9 tis. 

 
Bára Beranová (ZEXEL Valeo Humpolec): 
Změnili název základní organizace. 
Úkol: Z důvodů dlouhodobé nemoci neposkytla žádné informace. Informace dodá na 
příštím zasedání. 
 
Václav Dvořák (ROTAREX Tachov): 
Ve vyjednávání proběhlo zatím 1. kolo, bez dohody. 
 
Region: 
Připravují turnaj ZO bez hranice věku, podmínkou účasti v týmu alespoň dvou mladých 
do 35 let. Akce bude prezentována na Krajském sdružení.  
 
 
Standa Macek, Petr Paták (ORRERO Litovel): 
KS nárůst 4 % - 900,- do tarifu, zbytek rozpuštěn do „množstevních“ prémií (za 
odpracovaní nadvýkonů) 
 
Jubileum pro zaměstnance – 50., 60. let 5000,- při odpracování 10 let 
10 let 5, za každých dalších 5 let dalších 5 tis. 
 
Nedostačující kapacita výroby a nedostatek lidí. Lidé zvládají díky přesčasům, ale 
technika z důvodu vysokých zátěží kolabuje. Došlo k navýšení výroby (cca 400 tis. 
bochníků za rok). Vedení zvažuje investice do dalšího rozšíření výroby.  
 
Region: 
KS uzavřeny kolem 4-6%, maximální nárůst 10% u MEOPTE. 
Úzká spolupráce s RP Olomouc, mladí z kraje byli vyzvání k uspořádání akce pro mladé. 
 
Ondřej Bujok (Třinecké železárny): 
V pátek 26.4.2019 proběhne konference ZO TŽ v penzionu Beskydka v Dolní Lomné. 
Členská základna: celá ZO 40 % (TŽ 41 %). Skutečnost roku 2018 v TŽ 35.021,- Kč. 
 
ZO TŽ se podílí na přípravě podkladů pro posouzení možností dřívějšího odchodu do 
důchodu u fyzicky náročných profesí. Vznikla nová komise MPSV za spravedlivé 

https://www.oskovo.cz/mladi-kovaci/setkani-mladych-kovaku-moravec-jaro-2019


                                                                                  

3 
 

8. - 9. 
března 
2019 

důchody. Mezi priority patří: důchody žen, vdovecké a důchody u fyzicky náročných 
profesí. Nás v komisi zastupuje Vít Samek (ČMKOS). Tisková zpráva viz. příloha. 
 
ZO TŽ se podílí také na diskuzi o ocelářství a jeho problematikách. OS KOVO společně 
s Euroferen vyvíjeli různé tlaky k narovnání podmínek v ocelářském odvětví. Např. 
demonstrace v Bruselu anebo loni byli přizvání do Třince europoslanci k společnému 
jednání o budoucnosti ocelářství. Výstupem byla deklarace podepsána všemi stranami. 
Jsou vidět první výsledky v podobě ochranných cel, viz. tisková zpráva. 
ZO TŽ podpořila stávkovou pohotovost v ETA Hlinsko. 
 
Ke dni 18.2.2019 čtyři pracovní úrazy absenční a 20 neabsenčních. Pokles zakázek pro 
automobilový průmysl a komplikovaná situace kolem vstupních surovin na trhu (uhlí, 
ruda) způsobují mírné ochlazení v prvním kvartálu. Probíhající úvahy o změně systému 
směnnosti v TŽ. Proběhlo vyhodnocení šetření spokojenosti mezi zaměstnanci TŽ (účast 
31,8 %). 
 
Region: 
Vítkovice – Steel: KS uzavřena na 5 let, nárůst v průměru od 3 do 3,5 tis. (prům. 14-
15%). Nižší zakázková naplněnost. Změna směnnosti z 4 směnného systému na 3 
směnný. Teď je dvousměnný (12 h). Zkrácení pracovního týdne na 4 dny. Zatím 
nepropouštěli. HV za 2018 nebyl splněn. 
 
GO Steel Frýdek Místek a.s.: průměrný výdělek 34.077,- Kč, nebyl splněn HV 2018. 
Jednání o nové KS probíhají. Požadavky odborů v součtu dělají 7,9 % nárůstu, 
zaměstnavatel nabízí 4,3 %. 
 
Hyundai Nošovice: zkrácení výroby, od ledna nedělají pátky. 
 
Válcovna trub Třineckých železáren, a.s.: HV splněn a překročen o 20 mil. Růst ceny 
trubek na světových trzích o cca 35 %. 
 
AMO: HV 2018 splněn, pro rok 2019 představen stejný plán. Vyplaceny mimořádné 
prémie cca 18.400,- v listopadu, 9.100,- v prosinci. Průměrná mzda 38.570,- Kč. KV 
2019 růst tarifních stupňů v prům. o 2090,- tj. 5,5 % vč. náhrad. Celkový nárůst pro rok 
2019 9,1 %. Průměrné mzdy dalších společností: Amepo (31.153,- Kč), TAMEH Czech 
(37.134,-Kč), 
 
ŽDB Drátovna: rok 2018 vyšel dobře, hovoří se o rekordu. V novém roce zakázkové 
problémy. Ocelové kordy naplněny jen na 50 %. V důsledku toho proběhlo snížení 
směnnosti od 1.2. KV 2019 růst 12 % (3% růst TS ještě v r. 2018 + 7 % + 2 % za HV), 
růst stabilizační složky o 10 % na 8.800,-, změna systému prémiování, růst PP o 350,- 
Kč, růst příplatku za 3. a 4. kategorii rizika. 
 
 

4. 1. Máj (Špilberk, Regensburg, Bayreuth) – účast mladých 
Špilberk  - po roční pauze bude zase pod taktovkou ČMKOS. 

 - OS KOVO bude mít na akci vlastní stánek, vystoupí Helmut Fiedler 
z DGB Bavorsko. 

 - za KM se zúčastní Michael Kloss 
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Regensburg, Bayreuth – Barbora Beranová a Václav Dvořák přislíbili účast. Ostatní 
členové ještě upřesní. 

 
5. Seminář s mladými z DGB (asi 27. – 29.9.2019) 

Nová změna termínu na 18. – 20.10. 2019, čekáme na potvrzení německou stranou 
(DGB). V případě nenalezení termínové shody bude akce přesunuta na rok 2020. 
 
 
 

6. Flossenburg 11/2019 
Akce proběhne 11.11. – akci podpoří O. Bujok a M. Kloss. 
 

7. Leporelo mladých – schválení k tisku 
Členové komise se vyjadřovali k finální podobě leporela. Doporučení umístění QR kódu 
místo aktivního odkazu na stažení přihlášky člena. Jinak bez připomínek. 
 
 

8. Informace o chystaných akcích mladých v regionech na rok 2019 
 

Setkání mladých kováků Moravec – termín setkání je 26.-27.4.2019 v areálu rekreačního 
střediska Moravec. 
 
Akce krajského sdružení Plzeň a Karlovy Vary, se zapojením i jiných regionů (Ústí, Liberec). 
Zatím bez podrobnosti. 

 
 

9. Informace o činnosti Rady Mladých ČMKOS, odboryplus 
Od minulého zasedání KM neproběhlo žádné zasedání Rady mladých ČMKOS. Další 
zasedání proběhne 22.3. Rada mladých podpoří svou účastí stánek na Profesia days – Brno. 
 
Ondřej Bujok vyzval členy KM, aby zvážili možnost jeho náhrady v Radě mladých ČMKOS. 
Z důvodů časové vytíženosti v orgánech OS KOVO a z důvodu velké dojezdové vzdálenosti. 
Jednání Rady mladých probíhají převážně v Praze, jakož i navazující akce (Setkání po práci 
apod.)  
 
O. Bujok dostal úkol prezentovat Radě mladých návrh, aby organizovali Setkáni po práci i 
v jiných regionech.  
 
10. Aktuální informace o dění v OS KOVO a ČMKOS  
OS KOVO 

- Příprava jednacího řádu Předsednictva OS KOVO. 
- Probíhá volba zástupců do Rady ČMKOS. 
- Příprava materiálu k přenosu informací při strukturálních změnách podniků, změn 

vlastníků podniků, restrukturalizacích a podobných případů. (Č.mat.: 16/2019 – P + 
R) 

- Probíhající diskuze o členských příspěvcích, individuálním členství (seskupení 
členů). 

- Uzavřeno 326 KS, v 36% KS dohodnuté nárůsty od 3 do 5,9 % 
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- Stav konta živelných pohrom – přispělo 200 ZO částkou 459.030,- Kč. Stav konta 
k 3.3.2019 činí 12.862.472,-Kč. Na intranetu nový leták. 

- Propagační materiály k jednotlivým kampaním (BOZP, vzdělávání, propagace, 
KOVÁK apod.), voňky, pralinky, letáky Proč být v odborech. 

- Příprava katalogu Benefit 2019 – http://clen.oskovo.cz 
 
ČMKOS 
Konec levné práce – 17. září fórum Karlín (Pernerova 51, 186 00 Praha 8-Karlín) 
 
 
11. Různé 
Vyloučení Lukáše Sabela – z důvodu nečinnosti. Nezúčastnil se ani jednoho zasedání KM, 
neomlouval se, nekomunikoval. Všichni přítomni hlasovali pro vyloučeni Lukáše Sabela 
z KM OS KOVO. 
 
O. Bujok představil nápad na prezentaci KM. „Časová osa“ s vytýčením důležitých milníků. 
Pracovní materiál viz. příloha. 
 
Úkol: členové KM mají zasílat návrhy na záznamy do časové osy. 
 
Další zasedání KM: 
Návrh uspořádat další zasedání v Olomouckém kraji s návštěvou podniku ORRERO Litovel. 
 
Úkol: Standa Macek a Petr Paták – zjistí možnost exkurze na pátek 17.5.2019, kolem 13 hod. 
 
 
 
 
Zapsal: Ondřej Bujok 
 
 

http://clen.oskovo.cz/

