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17. - 18. 
května 
2019 

Zápis č. 7/2019 ze zasedání KM OS KOVO – Slatinice 

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. Václav Dvořák – člen KM OS KOVO 
8. Pinter David – náhradník za člena KM OS KOVO 
9. Urban Jiří – člen KM OS KOVO 
10. 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. Vyhodnocení akce mladých z KS JMK – Moravec (26.-27.4.) 
5. Vyhodnocení 1. máje (Bayreuth, Žďár n. Sázavou, Brno)  
6. Informace o chystaných akcích mladých v regionech 6-12/2019 
7. Informace o činnosti Rady Mladých ČMKOS, odboryplus 
8. Aktuální informace o dění v OS KOVO a ČMKOS  
9. Různé 

 
1. Přivítání nových členů v KM OS KOVO 

David Pinter (náhradník za členy KM ze ZO Letov), chemik na galvanizaci, firma Latecoere 
Jiří Urban, v závodním výboru jednatelem, ZO HYTOS Vrchlabí (ženatý, dvě děti) 
 

2. Přehled plnění úkolů z posledního zasedání KM OS KOVO 
 

1. Zamyslet se nad tématy společného semináře s německými odboráři – viz. e-mail od kolegy Tomáše 
Valáška.  
 
Úkol: trvá. Termín do 30.6.2019. Kol. Bujok znovu pošle e-mail s navrženými tématy. Kol. Macek rozvine 
svůj návrh tématu Přístup k agenturním zaměstnancům v ČR a v Německu. 

 
2. Do prvního setkání nutno nahlásit případnou účast na jednotlivých kurzech z katalogu vzdělávacích akcí.  

 X2 Bujok – kolektivní vyjednávání 
 K13 Bujok – komunikační dovednosti 
 N1 Barbora Beranová 
 
Úkol splněn. 
 

3. Členové KM se zamyslí a pošlou návrhy na doplnění připravovaného materiálu „Časová osa KM“.  
 
Úkol: členové KM mají zasílat návrhy na záznamy do časové osy. 
https://www.oskovo.cz/mladi-kovaci/zapisy-z-jednani-km 
 

4. Kolega Standa Macek a Petr paták zajistí exkurzi v podniku ORRERO Litovel.  
 
Úkol: splněn 
 
 
 
 

https://www.oskovo.cz/mladi-kovaci/zapisy-z-jednani-km
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5. Informace z regionů – členové KM si připraví prezentaci či mluvený proslov 

 
Michael Kloss (Andrew s.r.o.): 
• Předseda ZO dlouhodobě nemocný, z toho plynou organizační těžkosti. 
• Agenturní zaměstnanci z Bulharska rostoucí nervozita kmenových zam. - konflikty.  
• Logistické problémy dodávek materiálu. Nervozita mezi zaměstnanci slučovaných provozů. 
• ADC KS podepsaná 1.4. + 3,3 %, příprava na převedení ADC pod Commscope 
• Dohodnuty překážky na straně zaměstnavatele na divizi TMW (12 dní) – přesunutí výroby z Modřic na 

Slatinu. 
• V půlce a na konci května další přesuny výroby z Modřic na Slatinu. 
 
Region Jihomoravský 
• 10.4. konference krajského sdružení JMK, Michael Kloss vystoupil s projevem. 
• Na podzim bowling 3 volebních obvodů. 
• Setkání mladých z Moravy v RS Moravec, viz. samostatný bod. 
 
Aleš Jančík (IG WATTEEUW): 
• Situace se od posledního zasedání KM změnila, přibylo zakázek, zrušené opatření zkrácené pracovní doby. 

K poslednímu dubnu odešel dosavadní ředitel, vypsán konkurz. 
• Problém s drobnými krádežemi – nářadí. 

 
Bára Beranová (Valeo Humpolec): 

• Dodatek ke KS – růst mzdových prostředků, byl dohodnut na dva roky, růst do tarifů od 1.1.2019 o 750,-, od 
1.7.2019 o 750,-, od 1.1.2020 o 1000,- a od 1.7.2020 o 500,-. příplatek + 500 za senioritu ve stávajícím 
systému. Hlavní KS je uzavřená na dobu neurčitou. 

• Navýšení příspěvku na jídlo. Bylo 63,- Kč (zam. 10,- Kč zbytek hradil zaměstnavatel), nově hodnota 80,- Kč 
(zam. 10,- Kč zbytek hradí zaměstnavatel). Zrušení příspěvku na pitný režim (-7,- Kč). 

• Až 45 procent zaměstnanců jsou agenturní zaměstnanci z 3. zemí. Problémy s čistotou, problém se 
stupňuje. Předseda ZO udělal pro tyto zaměstnance demonstraci, jak správně používat WC, záchodovou 
štětku apod.  

• Akce „čisté Valeo“ - jídelna, odpočinková zóna. V případě, že se situace nezlepší, tak zaměstnavatel aplikuje 
kolektivní vinu a bude zvýšené náklady hradit z IB bonusu zaměstnanců. Prezentace v příloze. 

 
Region Vysočina 
• 12.-13.února proběhla Evropská podniková rada 
• 17.4. Konference KS Vysočina v Jihlavě 
• V regionu 618 nový členů. (čistý přírůstek 180 členů) 
• Růst prům. mzdy 31590,- (2017), 34226,- (2018) 
• V roce 2018 vyhlášeny 2 stávkové pohotovosti – Valeo Humpolec a Automotive Lighting. 
• Připravovaná akce ČMKOS s podporou OS KOVO – Odbory v Regionech. 18. června 2019 propagační akce 

v Humpolci na náměstí. 
• Kritika funkcionářů z regionu na aktivitu mladých.  
 
Václav Dvořák (ROTAREX Tachov): 
• KV proběhlo 2. kolo, zatím bez dohody (dohodují na období červen-červen). 
• Požadavky: mzdový požadavek (8 %) zamítnutý v 1. kole, navýšení benefitu z 500,- na 1500,-, příspěvek na 

dovolenou a Vánoce – stále jednají. 
• BOZP – proběhla kategorizace pracovišť. 
• Kol. Dvořák se zúčastnil 1. Máje v Bayreuthu.  
• Průměrná mzda ve firmě cca 19 – 20 tis. 
• Problémy s agenturními zaměstnanci, vedoucí pracovníci nechtějí situaci řešit a přetěžují kmenové 

zaměstnance. Agenturní jsou lépe odměňováni než kmenoví zaměstnanci. Pokles firemní kultury, největší 
problém ve středním managementu. 

 



                                                                                  

3 
 

17. - 18. 
května 
2019 

 
 
Region Plzeňský a Karlovarský: 
• Připravovaný turnaj v kopané byl pro malou účast zrušen. Byly osloveny Základní organizace k zasílání 

návrhu akcí pro členy. 
 
Standa Macek, Petr Paták (ORRERO Litovel): 
• Firma nadále roste a navyšuje výrobu. Přistavují se provizorní šatny. 
• Mladí nechtějí vstupovat do odborů, bojí se vedení. Vstupují až když dostanou smlouvu na dobu neurčitou. 

Stávající stav je takový, že se řetězí smlouvy na dobu neurčitou. 
• Velká fluktuace zaměstnanců. Kvůli navýšení výroby se přibrali nový zaměstnanci (celkový stav zaměstnanců 

ve firmě je cca 310 zaměstnanců). V závislosti na to již nevyhovuje sociální zázemí. Měla by se stavět nová 
hala, šatny apod. 

• KS před podpisem. Sporným bodem je penzijní připojištění. 
• Příprava společenských akcí (Dětský den, sportovní den, zájezd do vinného sklípku) pod taktovkou ZO. 
 
Region Olomoucký: 
• Z regionu nic nového podstatného. 
 
Ondřej Bujok (Třinecké železárny): 
• V pátek 26.4.2019 proběhla 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. Generální ředitel Jan Czudek podepsal smlouvu o spolupráci a poskytnutí záznamů 
z lékařských prohlídek zaměstnanců v náročných profesích (kat. rizika 4). 

• Příprava sportovních akcí, rekreací pro dospělé, Dětského dne, letních ozdravných pobytů pro děti 
zaměstnanců (cca 400 dětí) 

 
Region Moravskoslezský: 
• Dne 28. března v Ostravě proběhla konference KS MSK. Na programu byla volba člena Předsednictva OS 

KOVO za územní oblast Ostravsko – Karvinskou. Nominovaní byli kol. Emil Bug, Roman Ďurčo a Marcel 
Pielesz, který nakonec volbu vyhrál. Za komisi mladých a jako delegát se zúčastnil Ondřej Bujok. 

 
Pinter David (ZO Letov, firma Latecoere) 
• KS podepsaná s platností od 1.4.2019. Požadavek odborů byl 10%, nakonec se smluvní strany dohodly na 

celkovém meziročním nárůstu mzdových prostředků o 6%, který v průměru vychází z objemu mzdových 
prostředků vyplacených za období 1.4.2018 – 31.3.2019. 

• Dalšími body domluvenými v KS jsou: 
1. Zaměstnanci z pracoviště Zdiby budou mít nárok na stravenky do doby zrušení pracoviště v této lokalitě 
2. Na penzijní připojištění májí nárok i agenturní zaměstnanci, kteří jsou dočasně přiděleni od personálních 
agentur (Ariete a Comac Jobs) a jsou v LCZ minimálně 2 roky 
3. Navýšen příspěvek při narození dítěte na 9 000,- Kč. 
4. Zaměstnavatel bude přispívat na pobyt dítěte v předškolním zařízení (mimo stravného).  
5. Zaměstnavatel bude přispívat zaměstnancům v pracovním poměru a těhotným ženám do doby narození 
dítěte na volnočasové aktivity do Kafeteria systému částkou 900.- benefitních bodů měsíčně 
6. Výše odměn při významných pracovních výročích byla v průměru navýšena o 2 100 Kč. 

• cca 1/3 zaměstnanců je v odborech 
 
Jiří Urban (HYTOS) 
• Cca 350 členů z cca 800 zaměstnanců. KS dohodnutá na 2 roky, ale zatím nepodepsaná, ale platí a je plněna 

od 1.4. Jednatel byl propuštěn, novým jednatelem se stal majitel.  
• Růst mzdových prostředků o 7,5 % pro rok 2019 
• Růst mzdových prostředků o 2,5 % + kafeterie 12 tis pro rok 2020 
 
Region Královéhradecký a Pardubický: 
• Regionální pracoviště se bude k 1.6. stěhovat do nových prostor.  
• Vedoucí RP Hradec Králové a Pardubice, Radko Šamánek by mněl být na regionu nahrazen novým člověkem. 
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3. Vyhodnocení akce mladých z KS JMK – Moravec 
Dne 26. - 27.4. 2019 se uskutečnil už 11. ročník Setkání mladých kováků z Jižní Moravy. Setkání se uskutečnilo 
opět v areálu Rekreačního a školícího střediska České pošty v Moravci. Zúčastnilo se přes 40 mladých odborářů 
OS KOVO. Akci pořádala ZO OS KOVO Andrew Modřice v čele s Michaelem Klossem, dále s velkou pomocí 
předsedy ZO OS KOVO SEM Drásov Františkem Urbánkem a také s velkým přispěním a podporou RP Brno. Za 
hosty na setkání přijeli místopředseda Tomáš Valášek, vedoucí RP Brno Jiří Grim, členové Rady KS JMK Alois 
Kazelle a Václav Potužník a také naší vzácní mladí hosté z rakouského ÖGB. Letos se přihlásily tyto týmy ze ZO: 
SEM Drásov, Minerva Boskovice, Hodonín, Baumüller, ZKL Brno, ČKD Blansko. Opět se soutěžilo o Putovní 
pohár Jaromíra Endlichera, bývalého místopředsedy OS KOVO. Michael Kloss o akci řekl: „Akce se vydařila 
báječně a sklidila velké ovace. Vše se vydařilo.“ 
 

4. 1. Máj (Špilberk, Žďár n. Sázavou, Bayreuth) – účast mladých 
1. Máj Brno – Špilberk – akci pod taktovkou ČMKOS podpořil OS KOVO, svým stánkem a účastí předsedy 
Jaroslavem Součkem, Michael Kloss se akce nezúčastnil z důvodu nemoci. 
1. Máj Bayreuth – akci podpořili místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek, vedoucí regionálního pracoviště 
plzeňského kraje Ivo Kužel a členové KM (Ondřej Bujok, Barbora Beranová, Miroslav Zeman, Václav Dvořák, 
Olga Vilímková, Pavel Bejvančický). 
1. Máj Žďár n. Sázavou – Ve Žďáru nad Sázavou uspořádali kováci u příležitosti prvomájových oslav tradiční den 
otevřených dveří ve strojírenském podniku ŽĎAS. Podle specialisty RP OS KOVO Jihlava Jiřího Čermáka této 
jedinečné příležitosti využilo 4293 návštěvníků. Na oslavách nechyběl ani stan OS KOVO s propagačními 
předměty, o které byl velký zájem. 
 

 https://www.oskovo.cz/aktuality/oslavy-1-maje 
 
5. Informace o chystaných akcích mladých v regionech 6-12/2019 

Jiří Urban (Hytos) – „zatím se nic nechystá, ale zapracujeme na tom😊😊“ 
Ondřej Bujok (Třinecké železárny) – KM Třineckých železáren, chce na podzim (15.9.) uspořádat turistický 
pochod v regionu. 
 
 

6. Informace o činnosti Rady Mladých ČMKOS, odboryplus 
 
Rada mladých ČMKOS 
Kol. Ondřej Bujok jako jediný zástupce z KM OS KOVO v RM ČMKOS přenesl informace z 4. řádného jednání RM 
ČMKOS konaného dne 22.3.2019 v Praze. Zároveň vyzval ostatní členy, aby se více angažovali a mohli být 
navrženi jako další členové, kterých může mít svaz OS KOVO RM ČMKOS až 5. 

 
Dne 22.3.2019 proběhlo 4. zasedání RM ČMKOS: 

• Jednání se zúčastnil Jan Exner (SONDY Revue) – nabídl mladým větší prostor v časopise SONDY Revue. 
• Miroslav zajíc představil další kroky v projektu Odbory do škol a určil nové cíle a úkoly. 
• Michal Horník zase představil pokračování projektu Analýza stávajícího stavu vzniku členství OS. 
• Lea Michálková zase představila téma – Revize dokumentů a vytvoření metodik 
• Leonie Liemich – OS SOO i nadále připravuje Setkáni po práci, O. Bujok navrhl aby se akce zkusila přenést i 

do jiného regionu, např. Brno. 
• Evropské volby – www.tentokrátbuduvolit.cz 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.oskovo.cz/aktuality/oslavy-1-maje
http://www.tentokr%C3%A1tbuduvolit.cz/
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7. Aktuální informace o dění v OS KOVO a ČMKOS  
 
Aktuální informace z 2. zasedání Sněmu ČMKOS (Ondřej Bujok) 
V úterý 14.5.2019 jsem se zúčastnil 2. zasedání Sněmu ČMKOS v budově DOS (dům odborových služeb). Na 
programu kromě klasický procedurálních bodů byly body: Aktuální informace Vedení ČMKOS, Zpráva o hospodaření 
ČMKOS za rok 2018 a Analýza zaměstnanosti a situace na trhu práce v roce 2018.  
Aktuální informace Vedení ČMKOS 
V aktuálních informacích se předseda ČMKOS, Josef Středula věnoval například prognózám ČNB, které vyvracejí 
četné dezinformace o blížící se krizi. Prognóza ČNB počítá s růstem HDP pro rok 2019 o 2,2 % a pro rok 2020 o 2,8 %. 
U inflace se předpokládá stagnace kolem 2 % nebo mírný pokles. Na trhu práce předpokládá prognóza ČNB mírný 
pokles obecné míry nezaměstnanosti pod 2 %. Tyto čísla ukazují, že obavy zaměstnavatelů, z razantnějšího 
navyšování minimální mzdy a následného růstu nezaměstnanosti, byly mylné. 

Byly představeny nová čísla OECD k ohrožení pracovních 
míst z důvodů automatizace, z kterých vyplývá, že až 40 % 
pracovních míst může být ohroženo přicházejícím 
Průmyslem 4.0.  
Také jsme si připomněli loňské 70. výročí Všeobecné 
deklarace lidských práv OSN a 100. výročí od založení 
Mezinárodní organizace práce. Mezi zakládající země MOP 
patřilo také Československo, dále pak Belgie, Kuba, Francie, 
Italie, Japonsko, Polsko, Anglie a Spojené státy. 
Dále jsme se věnovali hodnocení proběhlých akcí jako 
například: vzpomínkový den za 123 lidi, kteří se loni nevrátili 
z práce domů, prezentaci Odborové akademie 2019 a oslavy 
1. Máje na hradě Špilberk v Brně.  
V jednom z mnoha bodů jsme si s ostatními delegáty 
připomněli protestní akce, které Konfederace a jednotlivé 
svazy podpořili v loňském roce. A že jich nebylo málo. 

Nejspíše i to bylo důsledkem toho, že důvěra v odbory roste. Za což předseda ČMKOS Josef Středula poděkoval všem 
členům ČMKOS.  
Zpráva o hospodaření ČMKOS za rok 2018 
Od místopředsedkyně ČMKOS, Radky Sokolové jsme si vyslechli zprávu o hospodaření ČMKOS za rok 2018. Návrh 
rozpočtu ČMKOS na rok 2018 byl schválen usnesením č. 354 na 39. zasedání Rady ČMKOS dne 16. 10. 2017 s 
rozpočtovým schodkem - 6 371 883,83 Kč. I díky dobrým výsledkům z projektů byl výsledek hospodaření k 31. 12. 
2018 včetně projektů ve výši 2 046 470,13 Kč. 
Analýza zaměstnanosti a situace na trhu práce v roce 2018  
S analýzou Zaměstnanosti vystoupil Pavel Janíčko, profesor 
na Vysoké škole ekonomické v Praze a poradce ČMKOS. 
Potvrdil předpoklady dalšího snížení nezaměstnanosti a 
okomentoval nedostatečné výdaje na Aktivní politiku 
zaměstnanosti ve srovnáním s ostatními členskými zeměmi 
EU. Zmínil také, že v České republice je vysoká míra osob 
pracujících jako OSVČ, a to přibližně 15 %. V otázce 
zaměstnávání cizinců zmínil úvahy o vzniku Státní agentury 
práce, které padly také v Otázkách Václava Moravce 
12.5.2019. 
Vystoupila také předsedkyně Odborového svazu 
zdravotnictví a sociální péče ČR, Dagmar Žitníková se svou 
prezentací o dopadech personální krize na zdravotnický 
systém. Upozornila, že na některých pracovištích je situace 
až za hranou. Časový harmonogram všech úkonů, mnohdy 
byrokratických, které personál musí provádět neumožňuje 
řádnou péči o pacienty.  
Další zasedání sněmu ČMKOS je plánováno na listopad 
2019. 

 
Zdroj: https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-
ostatni/4897-duvera-k-vybranym-institucim-verejneho-zivota-brezen-2019 
 

Článek 23 Všeobecné deklarace lidských práv 
OSN 
(1) Každý má právo na práci, na svobodnou volbu 
zaměstnání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní 
podmínky a na ochranu proti nezaměstnanosti. 
(2) Každý, bez jakéhokoli rozlišování, má nárok na 
stejný plat za stejnou práci. 
(3) Každý pracující má právo na spravedlivou 
a uspokojivou odměnu, která by zajišťovala jemu 
samému a jeho rodině živobytí odpovídající lidské 
důstojnosti a která by byla doplněna, kdyby toho 
bylo třeba, jinými prostředky sociální ochrany. 
(4) Na ochranu svých zájmů má každý právo 
zakládat s jinými odborové organizace 
a přistupovat k nim. 
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Aktuální informace z OS KOVO (Tomáš Valášek) 
Kol. Tomáš Valášek doplnil výkladem prezentaci pro P-OS KOVO a přiloženou v příloze pro vnitřní potřebu členů KM 
(nešiřte jako celek). 
V bodech: 

• Ekonomické informace 
• IŚPV – přístup k statistickým údajům 
• Mzdy v kovoprůmyslu 
• AG zaměstnanci v kovoprůmyslu 
• Mzdy a politika 
• Stav vyjednávání PKS 
• Podnikové problémy 
• Minimální mzda 
• Problém bydlení 
• Pracovní úrazy 
• Máj v Brně 
• Veřejné mínění 
• Volby do evropského parlamentu 
• Propagační předměty a další. 

 
 
8. Různé 
 
 
 
Zapsal: Ondřej Bujok 
 
 


