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Zápis č. 8/2019 ze zasedání KM OS KOVO – České Budějovice 

 

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. Urban Jiří – člen KM OS KOVO 
5. Jaroslav Mareš – členy KM OS KOVO 
6. Jan Kabil – člen KM OS KOVO 
7. Barbora Pavlová – host, ZO OS KOVO AM Karviná 
8. Tomáš Valášek – host, místopředseda OS KOVO 
9. Marek Profant –  ZO Groz-Beckert Czech s.r.o. Č.B. 
10. Pavlína Jirková – vedoucí RP České Budějovice 

předmět jednání bylo:  
1. Přivítání hostů a vzájemná diskuse 
2. Přehled plnění úkolů z posledního zasedání KM OS KOVO 
3. Informace z regionů – členové KM si připraví prezentaci či mluvený proslov 
4. Informace o chystaných akcích mladých v regionech 9-12/2019  
5. Informace o činnosti Rady Mladých ČMKOS, odboryplus 
6. Seminář s DGB 18.-20.10.2019 
7. Flossenburg 11.11.2019 – účast zástupce za KM 
8. Aktuální informace o dění v OS KOVO a ČMKOS 
9. Plán akcí na rok 2020  
10. Různé 

 
 
1. Přivítání hostů a vzájemná diskuse 
Marek Profant, ZO Groz-Beckert Czech s.r.o. Č.B. 
Proběhly 2 regionální akce. 1. seznamovací akce proběhla na bowlingu, byla spojená s diskuzí o pracovních a 
odborových záležitostech. 2. akce se zúčastnila i vedoucí RP. Jednalo se o výlet ze Zlaté koruny na místní vysílač. 
Členové si akci pochvalovali. Při večerním programu probírali, co dělají odbory a co by měli dělat. 
Připravují další akci – Lasergame. 
Oslovit mladé lidi je veliký problém. Zpětná vazba od Jiřího Juráně (neuvolněný předseda) – každého zaměstnance 
musel navštívit minimálně 4x, funguje to, ale zabírá to velké množství času. Jako cestu vidí uvolňování funkcionářů. 
Cítí, že zájem mezi mladými je. 
 
Pavlína Jirková, vedoucí RP  
Vedoucí RP by se líbilo, kdyby byl celoroční plán akcí pro mladé v regionu. Dalším problémem je uvolňování financí, 
zatím chybí budget na tyto akce. 
Dále proběhla diskuze. Tomáš Valášek vysvětlil dosavadní systém, který je bez problémů, co se týče harmonogramu 
akcí i financí. Vše předložit v rámci předložení rozpočtu RP na rok 2020. 
 
2. Přehled plnění úkolů z posledního zasedání KM OS KOVO 
 

a. Zamyslet se nad tématy společného semináře s německými odboráři – viz. e-mail od kolegy Tomáše 
Valáška. 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. 
 
Úkol splněn. 

 
b. 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 do 4.11. 
https://www.oskovo.cz/mladi-kovaci/zapisy-z-jednani-km 

https://www.oskovo.cz/mladi-kovaci/zapisy-z-jednani-km
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c. Kolega Standa Macek a Petr paták zajistí exkurzi v podniku ORRERO Litovel.  

 
Úkol: splněn 
 
 

3. Informace z regionů – členové KM si připraví prezentaci či mluvený proslov 
 
Michael Kloss (Andrew s.r.o.): 
• Ke dni 1. 10. 2019 dojde k fúzi společností ADC Czech Republic, s.r.o. a CommScope Czech Republic s.r.o. 

Veškeré smluvní dokumenty a ujednání uzavřené se zaměstnanci obou společností před touto fúzí zůstávají 
nadále platné a účinné. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zůstávají nezměněné. 

• Nástupnická společnost CommScope Czech Republic s.r.o se stane zaměstnavatelem všech zaměstnanců. 
• Výplatní termín bude upraven a počínaje výplatou za říjen budou částky připisovány na účty zaměstnanců 

14. kalendářní den následujícího měsíce. 
• Cena jídel v rámci závodního stravování bude sjednocena. Nárůst kolem 4,5 Kč za hlavní jídla. 
• Dne 28. 8. 2019 byla fúze oznámena a obě výše zmíněné změny projednány se zástupci zaměstnanců – 

odborovou organizací OS KOVO. 
• Pokles členské základny, po fúzi budeme provádět přepočet členů. Předseda ZO uzdraven a opět od 1. 9. 

2019 v práci. Plánujeme Konferenci ZO. 
 
Region Jihomoravský 
• 19.9 mimořádné zasedání Rady KS JMK => odchod zmocněnce Krajského sdružení OS KOVO JMK 
• Na zasedání probírány akce Bowlingy ve volebních obvodech a termín Setkání mladých kováků JMK 
 
Aleš Jančík (IG WATTEEUW): 
• 2.9.2019 nastoupil nový ředitel Dušan Burget a na pozici HR manager personálního oddělení Markéta 

Waclawková 
• Začátek vyjednávání nové kolektivní smlouvy na rok 2020 
• Poslední měsíce dostatek práce, přičemž nedostatek zaměstnanců – nábor nových zaměstnanců na pozice 

pracovník montáže, obsluha CNC strojů lakýrník. 
• Příprava dovolby místopředsedy do VZO 
• Značné snížení nákladů na spotřebu nástrojů pro CNC stroje (změna výdeje) 
• Účast na mítinku Konec levné práce v Praze 
 
Ondřej Bujok (Třinecké železárny): 
• I nadále se angažujeme v jednáních ohledně před důchodů pro fyzicky namáhavé profese; 
• Připravujeme změny v základních dokumentech, aby reflektovaly lépe na měnící se potřeby členů.  
• Hodnotíme možnosti zlepšení přenosu informací na členy a mezi funkcionáři; 
• Priority pro KV 2020: tarifní stupeň, směnnost (so, ne, noční), osobní ohodnocení a penzijní připojištění; 
• Zapojení ZO do celoevropské kampaně „Together at work“; 
• Příprava kampaně pro nábor nových členů; 
• Proběhl 0. ročník turistického pochodu Po zbojnické stezce; 
 
Region Moravskoslezský: 
• informace o přípravě jednání Tripatity – RHSD MSK, které je naplánováno jednak na 1. 10. 2019 především k 

realizaci programu RESTART pro revitalizaci a obnovu MSK apod. a také na 4.11.2019 samostatně, přičemž 
RR do programu již prosadila mj. řešení budoucnosti pracovních míst v ocelářství, vývoj a povolení těžby uhlí 
apod. RHSD MSK je díky odborům aktivně činná, protože jsme se prosadili proti některým negativním 
tlakům ze strany kraje; 

• Zástupci jednotlivých VO jednak sdělili, že není evidováno vážné porušování či nedodržování PKS 2019 a 
také informovali o přípravě a strategii návrhů PKS na rok 2020 příp. již stavu vyjednávání v jednotlivých 
firmách. Vzhledem ke stavu spíše negativním výhledům vývoje ekonomiky a průmyslových firem v MSK se 
všeobecně očekává velmi složité vyjednávání v oblasti míry růstu mezd. Byl rovněž projednán průběh a 
výstupu mítinku ČMKOS „Konec levné práce 2019“ dne 17. září 2019 v Praze Karlíně; 
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• Projednání možnosti a potřeby realizace společného jednání Rad KS OS KOVO Moravy jako v loňském roce. 
Odsouhlasen návrh realizace a termínu pro dvoudenního jednání ve 46. týdnu, tj. v rozmezí 11. 11. 2019 až 
14. 11. 2019, preferovaný termín je 11. - 12. 11. 2019; 

• Byli pozvání europoslanci za ČR na 13.9.2019 do Ostravy k jednání o problematice a budoucnosti nejenom 
ocelářského průmyslu v ČR a EU = Jednání muselo být zrušeno z důvodu potvrzení účasti pouze 1 
europoslance, což je skandální. Předseda OS KOVO kol. Souček zaslal kritický dopis příslušným 
europoslancům a s požadavkem změny tohoto přístupu; 

• Proběhlo jednání s výstupem společné protestní Deklarace odborů a zaměstnavatelů ocelářství v rámci ČR, 
Polska a Slovenska k ohrožení tohoto průmyslu ČR i EU (levný dovoz, emise, energie, pracovní místa); 

• Dne 2.10.2019 proběhne 1. jednání pracovní skupiny ocelářství na MPO, jednání se za odbory zúčastní také 
kol. Slanina, Durčo a Pielesz; 

• O požadavku na zavedení dřívějšího odchodu do důchodu z rizikových a fyzicky náročných profesí se nadále 
jedná, přičemž dne 6. září 2019 proběhlo VI. jednání Komise pro spravedlivé důchody (viz. příloha), dále 
dopis kol. Středuly ministryni práce a sociálních věcí s odpovědí (viz. příloha) a návrh kol. Samka za ČMKOS 
dřívějšího odchodu do důchodu (viz příloha); 

• Členská základna: Vývoj členské základny v MSK i přes dílčí přírůstky není nadále dostatečně příznivý, 
celkově je to obdobné v ČMKOS, kdy částečně rosteme (viz prezentace kol. Středuly na mítinku Konec levné 
práce), nicméně procentní organizovanost je nadále proti minulosti poměrně slabá a klesající. Měli bychom 
se zaměřit ve VO na mladé lidi a také připravit kampaň na nábor nových členů, třeba na podporu 
kolektivního vyjednávání s využitím kampaně IndustriAll Společně v práci, která byla spuštěna 16.9.2019 

 
Barbora Pavlová (ZO AM Karviná, firma Shimano) 
• S vedením firmy se snažíme scházet alespoň jednou za měsíc, diskutujeme co je špatně. Momentálně jsme 

řešili pořízení mikin pro kolegy, co jsou blízko otevřených vrat, kde umístily nové automatické a 
poloautomatické stroje. Dále změnu pracovní obuvi (přislíbeno testování jiných značek tak aby splňovaly 
jejich podmínky. A nakonec řešení úrazů (zápisy) a propustek (výdej) na odpoledních směnách na montážní 
hale kde není přítomen lídr. Bylo nám slíbeno, že na každé směně se určí osoba, která bude mít toto 
oprávnění. Aby se již nestalo, že zraněný musí počkat na příchod noční směny a teprve tak mohl odejít. 

 
Jarda Mareš a Jan Kabil (ZO Letov, firma Latecoere) 
• Úprava tříd v souladu s katalogem práce 
• Stížnost na normování práce 
• Stížnost na úklid soc. zařízení, šaten apod. (nová úklidová firma) 
• Prezentace benefitní firmy ELA 
• Návrh nošení odlehčených montérek 
 
Jiří Urban (HYTOS) 
• V podniku již minimum agenturních zaměstnanců. Propuštěno cca 82 kmenových zaměstnanců. Velkým 

problémem jsou nesmyslně odebrané židle na určitých pracovištích ve výrobě. Proběhlo měření pracovní 
zátěže a některá pracoviště spadly do 3.třídy. Z toho plyne, že z některých úseků musejí být přeřazeny ženy 
na jiné a posléze se musejí pracoviště optimalizovat na práci pro ženy. Byl přijat nový technický výrobní 
ředitel p. Marian Stadler. V současné době probíhá výběrové řízení na benefitní program cafeterie, který by 
se měl spustit od 1.1.2020. Na RP HK nám pan Šamánek vypracoval analýzu výroční zprávy, ze které je 
evidentní, že se firmě v loňském roce dařilo a my nemusíme polevovat ze svých požadavků, které jsou 
navrženy na příští rok v řádně podepsané kolektivní smlouvě. Dále proběhne revize plnění kolektivní 
smlouvy, jelikož si naše ZO není jistá, zda zaměstnavatel řádně plní tuto smlouvu. 
 

Region Královéhradecký a Pardubický: 
• RP HK je přestěhováno na nové adrese, kde jsme se již zúčastnily školení rétoriky. Očekává se odchod 

vedoucího RP p. Šamánka do zaslouženého důchodu. Zatím není jisté, kdo ho nahradí. 
 
 

4. Informace o chystaných akcích mladých v regionech 9-12/2019 
Dne 22. 11. 2019 je naplánována akce pro mladé kováky z Jižních Čech v Písku. 
Setkáni mladých Kováků z JMK na Moravci: duben – květen 
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5. Informace o činnosti Rady Mladých ČMKOS, odboryplus 
Od posledního zasedání KM OS KOVO neproběhlo oficiální zasedání RM ČMKOS. Potřeba najít zástupce za 
jediného člena Ondřej Bujoka, který z důvodu dovršení věku ukončí koncem roku v RM ČMKOS činnost. 
V projektu odboryplus není nic nového zásadního, stále chybí ověřování nových uživatelů. 

 
6. Seminář s DGB 18.-20.10.2019 

Aktuálně je nahlášeno 10 členů. Jsou ještě 2 volná místa, proto případní zájemci se mohou hlásit Tomášovi 
Valáškovi. 
TV seznámil s programem. 
 

7. Flossenburg 11.11.2019 – účast zástupce za KM 
Tradice od roku 2010. Na základě dobrých zkušeností si OS KOVO vytvořilo vlastní akci ve spolupráci s učni 
středních škol u památníku v Lidicích a Ležácích. 
Na zasedání jsme se dohodli, že se akce zúčastní kol. Kloss a Bujok.  
 

8. Aktuální informace o dění v OS KOVO a ČMKOS 
 
TV představil připravovaný katalog vzdělávacích akcí OS KOVO pro rok 2020. 25 kurzů, TV oslovuje nová 
vzdělávací centra. Speciální kurz Rétorika pro Mladé odboráře.  
 
Úkol: účast KM povinná. 

 
Mítink Konec levné práce – zúčastnilo se na 500 kováků (460), mezi nimi i členové Komise mladých.  
 

https://www.oskovo.cz/aktuality-z-regionu/manifestacni-mitink-cmkos-konec-levne-prace-2019-17-9-2019 
https://www.facebook.com/mladikovaci/photos/a.10150175468827391/10156190952592391/?type=3&theat
er 
 
Celoevropsaká Kampaň „Together at work“ – viz. příloha. 
 
Na předsednictvu OS KOVO představili návrh na nákup nemovitostí. Měly by být použity peníze z prodeje akcií a 
obligací. 
 
Zasedání s kolegy z OZ KOVO. Výstupem byla možnost propojení benefitů. O této otázce bude ještě jednat 
osobně Tomáš Valášek s kolegy v Bratislavě 15.10.2019. 

 
9. Plán akcí na rok 2020 

1. Máj v Německu – místo bude upřesněno (Regensburg, Flössenburg) 
 
Mezinárodní setkáni Mladých Kováků – místo nepotvrzeno. Termín září. 
 
Úkol: Členové KM můžou zasílat návrhy na akce KM OS KOVO pro 2020 
 
 

10. Různé 
 

Úkol: každý člen komise mladých OS KOVO dá stránce Mladí Kováci na FB „like“ a pokusí se zajistit nové 
sledující na stránky. Jako KM jsme si dali úkol do konce roku 2019 na stránce Mladí kováci mít 500 „lajků“. 
 
Úkol: na FB umístit propagační video Mladí odboráři. (Bujok, do 22.9.) 
 
Úkol: zamýšlet se nad změnou loga KM (Všichni, do dalšího zasedání KM) 
 
Úkol: pozvat redaktora KOVÁKU na prosincové zasedání. (Tomáš Valášek) 

 
Zapsal: Ondřej Bujok 

https://www.oskovo.cz/aktuality-z-regionu/manifestacni-mitink-cmkos-konec-levne-prace-2019-17-9-2019
https://www.facebook.com/mladikovaci/photos/a.10150175468827391/10156190952592391/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mladikovaci/photos/a.10150175468827391/10156190952592391/?type=3&theater

