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Zápis č. 10/2020 z online zasedání KM OS KOVO 30.10.2020 
 

účast dle prezenční listiny: 
1. Ondřej Bujok – předseda KM OS KOVO 
2. Michael Kloss – místopředseda KM OS KOVO 
3. Lukáš Greiner – člen KM OS KOVO 
4. Urban Jiří – člen KM OS KOVO 
5. Kristýna Schejbalová – členka KM OS KOVO 
6. Stanislav Macek – člen KM OS KOVO 
7. Tomáš Valášek – host, místopředseda OS KOVO 

předmět jednání bylo:  
1. Přivítání hostů 
2. Přehled plnění úkolů z posledního zasedání KM OS KOVO 
3. Informace z regionů – členové KM si připraví krátkou prezentaci 
4. Informace o případných akcích mladých v regionech  
5. Rada mladých ČMKOS – případná nominace za OS KOVO 
6. Informace o akci Flossenburg 11.11.2020 
7. VIII. Sjezd OS KOVO – téma mladí 
8. Aktuální informace o dění v OS KOVO a ČMKOS 
9. Různé 

 
1. Přivítání hostů 

Hosté Lukáš Kracík a Ondřej Grimus se z online zasedání omluvili. 
 

2. Přehled plnění úkolů z posledního zasedání KM OS KOVO 
 
Úkol: v průběhu ledna dělat aktivní kroky pro propagaci „TaW“ (fotky výboru s letáky, krátké videa, umístit 
na weby a nástěnky apod.)                splněno 
 
Úkol: účast KM na školení K15 z katalogu vzdělávacích akcí OS KOVO.                                                  splněno 
 
Úkol: Posílat Ondřeji Bujokovi informace do zprávy o činnosti KM OS KOVO v roce 2019                 splněno 
 
Úkol: členové KM mají zasílat návrhy na záznamy do časové osy                                                      úkol trvá 
https://www.oskovo.cz/mladi-kovaci/zapisy-z-jednani-km 
 
Úkol: každý člen komise mladých OS KOVO dá stránce Mladí Kováci na FB „like“ a pokusí se zajistit nové 
sledující na stránky.                                                                                                                                        úkol trvá 

 
Úkol: Na další zasedání připravit prezentaci v Powerpointu s informacemi z regionu. Tomáš Valášek 
rozpošle šablonu.               úkol trvá 
 
Úkol: Vyměňovat si přes FB profil propagační materiály vytvořené jednotlivými ZO, členy apod.   

plněno průběžně 
 
Úkol: Tito členové KM: Urban Jiří, Jaroslav Mareš, Petr Paták, Stanislav Macek, Václav Dvořák, doplní 
zápis č. 9/2019 ze zasedání KM z 13.-14.12.2019, do 7 dnů od jejich seznámení s úkolem. V případě 
nesplnění bude řešení v kompetenci předsedy KM. 
Pozn. Jaroslav Mareš z důvodu ukončení členství v KM z úkolu vyjmut.   
 
Úkol: Všechny další zápisy ze zasedání, školení, seminářů apod. budou bezodkladně doplňovány dle 
domluvených podmínek. Tj. v případě zasedání KM do 7 dnů od obdržení pracovního zápisu.  
 

 

https://www.oskovo.cz/mladi-kovaci/zapisy-z-jednani-km
https://www.oskovo.cz/mladi-kovaci/zapisy-z-jednani-km
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3. Informace z regionů – členové KM si připraví prezentaci či mluvený proslov 
 
Ondřej Bujok – ZO OS KOVO Třinecké železárny 
Lukáš Greiner –ZO OS KOVO Třinecké železárny 
Covid – počty nakažených i zaměstnanců v karanténě rostou obdobně jako v okolí. Firma provádí plošnou 
dezinfekci omezuje přítomnost zaměstnanců na pracovišti, rozvolnila střídání směn, tak aby se 
zaměstnanci co nejméně potkávali v šatnách. Závodní stravování omezeno na výdej zchlazených jídel. 
Zaměstnanci mají možnost využít programu Nepřítomnost Covid, za předpokladu, že nebude ohroženo 
BOZ – kdy jsou na 70% PPÚ průměru doma. 
Naplněnost výroby se pomalu vracela k normálu. Příprava na GO VP. Problém je nyní ve výkupních cenách 
produktů a v nejasných vyhlídkách při druhé vlně pandemie. Problémy se začínají projevovat na dceřiných 
společnostech, kde dochází k propouštění. V TŽ zatím řešeno optimalizací, neprodlužováním smluv na 
dobu určitou a přirozenými odchody do důchodu. 
KV pro rok 2021 bylo zahájeno telekonferencí v říjnu. Byla otevřena otázka letošních benefitů a jejich 
čerpání, případné převedení na jinou formu. 
 
Region Moravskoslezský  
 
EVROPA POTŘEBUJE OCEL - Evropský akční den k ocelářství - 1.10.2020 
Několik stovek zaměstnanců českých hutních firem se ve čtvrtek 1. října sešlo v Dolních Vítkovicích v 
Ostravě na demonstraci za obranu evropského ocelářského průmyslu. Evropské ocelárny podle odborářů 
ohrožuje dovoz levné oceli ze zemí mimo Evropskou unii. Pokud EU neprodlouží ochranná opatření, jejichž 
platnost má skončit příští rok v červnu, bude to podle odborů znamenat zánik řady firem a statisíců 
pracovních míst. 
 
https://www.oskovo.cz/aktuality/stovky-lidi-z-ocelaren-demonstrovaly-v-ostrave-za-evropskou-ocel 
 
https://youtu.be/WZ64SSC78U0 
 
O demonstraci hutníku v Dolní oblasti Vítkovice napsali: 
noviky.cz – Stovky hutníků demonstrovali v Ostravě za záchranu ocelářství 
Moravskoslezský Deník – Ocelové srdce se ozvalo! V Ostravě demonstrovali zástupci průmyslu z celé země 
ČT24 – Zaměstnanci hutních firem demonstrovali v Ostravě za evropskou ocel 
ČTK – České Noviny – Stovky lidí z oceláren protestovaly v Ostravě za evropskou ocel 
TV Polar – V Ostravě demonstrovali oceláři. Vadí jim dovoz levné oceli z Číny 
CNN Prima News – V Ostravě demonstrují zaměstnanci hutních podniků 
 
 
Michael Kloss – ZO OS KOVO Commscope 
Shrnutí za rok 2020: 
K úspěšnému ukončení kolektivního vyjednávání s výsledkem o navýšení základních mezd o 3,3 % a 
navýšení příplatku za pohotovost z 10 % na 20 % průměrného výdělku, a to s účinností od 01.04.2020, 
pomohla i petice na podporu kolektivního vyjednávání, a to s podporou 651 zaměstnanců. 
V návaznosti na navyšující se počet objednávek od 20. června 2020 bude se pravidelně plánovat 
přesčasové směny na soboty. 
Všichni zaměstnanci, kteří budou na tyto přesčasové směny chodit, obdrží kromě zákonných a již platných 
příplatků navíc bonus, a to následovně: 

• Za dvě odpracované soboty v měsíci bude zaměstnanci vyplacen mimořádný bonus ve výši 
1.000,- Kč ( a to v případě, že za práci v sobotu nebude čerpáno náhradní volno). 

• Za 3. a každou další odpracovanou sobotu v měsíci bude zaměstnanci vyplacen bonus ve výši 
500,- Kč (a to v případě, že za práci v sobotu nebude čerpáno náhradní volno). 

S platností od 1.7.2020 dochází ke zkvalitnění závodního stravování a s tím souvisejícím úpravám cen. 
Poskytované služby se zlepšují, došlo např. k navýšení gramáže masa (v současné době je gramáž již 
změněna ze 100g na 120g na jednu porci). 
Převážnou část navýšení ceny, kterou požaduje poskytovatel stravování spol. Frgál catering, hradí 
společnost CommScope, pro zaměstnance se cena zvyšuje o 2,- Kč na každém menu (vč. minutek). 
S platností od 1.10.2020 dochází k navýšení mezd. Navýšení mezd se týká zhruba 90 % zaměstnanců 

https://www.oskovo.cz/aktuality/stovky-lidi-z-ocelaren-demonstrovaly-v-ostrave-za-evropskou-ocel
https://youtu.be/WZ64SSC78U0
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/stovky-hutniku-demonstrovaly-v-ostrave-za-zachranu-ocelarstvi-40337999?fbclid=IwAR1NfyAjw6WFUl-F9vdHSvRDWJuXpxGMwjf_M72HOvoUi5UooJKkd3tHjNQ
https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/ocelari-ostrava-demonstrace-prumysl-20.html
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3196674-zamestnanci-hutnich-firem-demonstrovali-v-ostrave-za-evropskou-ocel
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/stovky-lidi-z-ocelaren-protestovaly-v-ostrave-za-evropskou-ocel/1940012
https://polar.cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/cely-ms-kraj/11000022153/v-ostrave-demonstrovali-ocelari-vadi-jim-dovoz-levne-oceli-z-ciny
https://cnn.iprima.cz/videa/cnndomaci/v-ostrave-demonstruji-zamestnanci-hutnich-podniku
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výroby. Navýšení bylo takřka o 10 % do základní mzdy. 
Jako podporu náboru bude firma vyplácet náborový bonus, a to novým zaměstnancům, kteří nastoupí v 
době od 12. října do 11. prosince 2020. Celková výše náborového bonusu je 7.000,-, a bude vyplácen ve 3 
částech: 

• 1.000,- po 1. odpracovaném měsíci 
• 2.000,- po 3. odpracovaném měsíci 
• 4.000,- po 6. odpracovaném měsíci 

Bonus bude vyplacen všem novým zaměstnancům, kteří budou nastupovat na pozice Hourly - operátor, 
skladník, waterspider apod. Prémie za doporučení nového zaměstnance je 5.100,- Kč. 
Zavedení měření teploty při vstupu do budovy firmy. Nakoupeny automaty, který vyhodnotí teplotu za 2-
3 vteřiny. 
Příprava na Kolektivní vyjednávání a našich požadavků pro rok 2021 mezi výborem ZO, a to formou emailu. 
 
Informace z JMK Brno 
Na Radě KS JMK OS KOVO bylo zrušeno Setkání mladých kováků JMK kvůli pandemii Covid-19. 
Nové sídlo RP Brno od 1.6.2020 na ulici Skořepka 9. 
29.6. Konference KS OS KOVO JMK už v novém sídle – hlavním tématem byly Stanovy OS KOVO. 
 
Urban Jiří – ZO OS KOVO HYTOS Vrchlabí 
Kristýna Schejbalová – ZO OS KOVO HYTOS Vrchlabí 
 
Covid situace – Ve firmě povinnost nosit roušky na všech pracovištích. Nainstalované zásobníky s 
desinfekcí. Kliky a otočné turnikety obalené měděnou páskou. zvýšený úklid pracovišť a společných 
prostor. Na jaře měření teploty při vstupu. 
Současná situace ke 4.11. 
Dopad na AHCZ: 
30 potvrzených případů  
10 aktivních  
20 uzdravených 
4 lidí v karanténě  
60 nepřítomných (9x OČR, 4x HO) 
2 čeká na test 
 
Každým dnem se však tato čísla navyšují. 
 
Situace ve firmě 
1Q Pokles objednávek s návazností na ukončení HPP s cca 25 zaměstnanci. Minimální počet agenturních 
zaměstnanců. Od května do září podepsána dohoda se zaměstnanci. každý sudý pátek volno a snížení 
mzdy na 90%. Září až prosinec nevyplácení benefitů Sodexo. Bude vyplaceno v roce 2021 dle dohody s 
vedením. Od září se objednávky drží lehce nad průměrem, což je důsledkem navýšení agenturních 
zaměstnanců. 
 
Kolektivní vyjednávání započato v říjnu předáním si návrhů. Kontaktováno RP Hradec Králové pro 
prověření právnické stránky návrhů vedení společnosti. 
 
Závodní výbor rozhodl o nákupu 2 roušek pro každého odboráře a odborářku. Objednáno 730 ks od OS 
KOVO v poměru pánské/dámské dle členů naši ZO. 
 
Petr Paták – ZO OS KOVO ORRERO 
S vedením firmy se i nadále jedná telefonicky (jednou byla videokonference) ohledně situace COVID – 19: 
• Řešení byla hygienická opatření, oddělení středisek kvůli nákaze Covid.  
• Posílání některých pracovníků na testy Covid (platí firma)  
• Menší navyšování výroby na Gran Moravie (hlavní výrobna parmazánu) za stejné finanční ohodnocení  
• Přesunutí jídelních prostor, šaten, WC a vyhýbání se pokud možno co nejvíce pracovníku kvůli nákazy 
Noví členové do odborů + akce: 
• přidali se k nám do odborů 4 lidi co pracují ve firmě už delší dobu cca 2 roky  
• kvůli Covidu byla jarní a podzimní akce zrušena (sportovní den, grilování, opékání, motokáry) Tak jsme 
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koupili batůžky s logem odborů naší firmy a naplnili jsme je klobásami, zapalovačem a něčím na 
spláchnutí žízně. To vše jsme rozvezli lidem, co jsou v odborech až domů   

• v řešení : obchody La Formaggeria co prodávají naše výrobky GM (parmazán, syřeninu, jogurty, máslo, 
mozzarelu atd.) plus další výrobky z Itálie. Možná vstoupí k nám do odborů kvůli jednání naší firmy k 
samotným prodavačům La Formaggeria.  Každopádně jsme pro to, aby vstoupili k nám do odborů. 

 
Barbora Pavlová – ZO OS KOVO ArcelorMittal Karviná 
SHIMANO:  
• I nadále se s vedením firmy scházíme pravidelně každé úterý, kde projednáváme stávající situaci Covid 

a různá hygienická firemní opatření. Dále pak alternativní poděkování zaměstnancům na konci roku 
(pravděpodobně dárkový koš) - místo vánočního večírku. 

• Stravenkové karty Benefit Plus – zaměstnanci si stěžují, že je málo nasmlouvaných míst – dohodnout 
které by ještě šly.  

• opětovná kontrola z OIP – která proběhla v létě (kvůli našeho docházkového bonusu) OIP nám dalo 
znovu za pravdu, nyní ohledně diskriminace zaměstnanců (OČR, propustka k lékaři, nemocenská atd.- 
docházkový bonus berou, jedná se o 2500,- Kč) Shimano odeslalo námitky, OIP je zamítlo a firma se 
vyjádřila k tomu tak, že nic měnit nehodlají a vyčkají na další stanovisko úřadu. Toto se táhne cca 2,5 
roku.  

• Firma naštěstí nepropouští, naopak nabírají nové zaměstnance. 
• Máme nasmlouvané zakázky a kvůli zavření škol – velké množství OČR se zakázky nestíhají – přesčasy. 
• Dokončuje se přístavba nové haly a tím i nového parkoviště v areálu firmy. 
• Začíná se pomaličku jednat o navýšení mezd pro příští rok (ředitel je tomu nakloněn, teď dohodnout o 

kolik). 
 
ZO: V září se mělo uskutečnit výjezdní zasedání členů výborů z průmyslové zóny Nové Pole Karviná a AM 
(celkově 6 firem) - bohužel zrušeno. Naštěstí se stihly uskutečnit aspoň volby a byl opět zvolen za předsedu 
ZO Emil Bug. 
 
1.10 jsem se zúčastnila demonstrace v Ostravě na záchranu ocelářství – Evropa potřebuje ocel, ocel 
potřebuje Evropu. 
 
Barbora Beranová – ZO OS KOVO Valeo Humpolec 
 
Jako ostatní jsme samozřejmě rušili všechny akce, včetně členské schůze. O to hůř, že letos máme volební 
rok a je to komplikované. Volby proběhnou poslední týden v listopadu a lidé si musí dojít pro hlasovací 
lístek a donést ho do urny. A co si budeme povídat, opravdu nečekáme takovou účast jako když je po 
schůzi zábava.... Volby přes internet nám nepovolil právník. 
V minulém roce nám odešel 1 člen výboru. S vidinou, že letos budou volby jsme si nechali dát do stanov, 
že počet členů výboru je 6 a bez hlasování na konferenci to nelze změnit. Takže opět musíme volit 6 členů. 
 
Za zrušené akce, na které nám zaměstnavatel přispívá 250 000 Kč, jsme lidem nakoupili vitamínové 
balíčky, protože nám zaměstnavatel neumožnil převést je do příštího roku a vracet je jsme opravdu 
nechtěli. Na konci roku budeme rozdávat poukázky do Kauflandu, jejichž hodnotu jsme navýšili o 500 Kč 
na 1500 Kč. 
  
Dlouhodobý tlak naší francouzské „matky“ na snižování počtu THP zaměstnanců nás donutil k dohodě se 
zaměstnavatelem – THP zaměstnancům nebude vůbec vyplacen pololetní bonus za 1.pololetí 2020, na 
oplátku nedojde ke snižování stavů THP v letošním roce.  
 
I přesto, že každý přesčas znamená přijít do styku se spoustou dalších lidí (cca 120 dělníků na 1 směně), 
tak jsou nám nařizovány, zároveň jsme nuceni vybírat dovolenou... Pořádek je v tomhle opravdu 
neudržitelný. 
 
I přes nepříznivou situaci jsme začátkem října pozvali Hanu Hřebíkovou (ekonomku z krajského pracoviště) 
na jednodenní výjezdní zasedání našeho výboru. Náš cíl byl jediný: Kolektivní smlouva a mzdový předpis. 
Hanky cíl byl informovat nás o aktuálním dění, a hlavně o postoji a doporučeních ČMKOS ohledně 
vyjednávání v téhle nelehké době. 
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Na konci října jsme návrh předali vedení. 
 
COVID 
Aktuálně k 18.11.2020 máme 19 pozitivních lidí a 8 v karanténě. 
 
Opatření: 
Máme možnost se nechat testovat na náklady firmy, každé 4 hodiny dostáváme nové roušky, litry a litry 
dezinfekce, při vstupu do závodu nám je měřena teplota, jídelna je v době obědů(večeří) každých 30 minut 
dezinfikována. U terminálu, automatů atd. máme jednorázové rukavice. Z kuřárny a venkovní 
odpočinkové zóny odvezli stoly i lavičky. Na noční směny chodí namátkové „rouškové“ kontroly a pokud 
někdo nemá roušku, tak je poslán pryč a má to za A (neomluvená absence). 
Každé 2 hodiny máme 10 minut bezpečnostní pauzu, kvůli rouškám. 
 
Dělníci: 
Během jara Valeo propustilo téměř všechny agenturní zaměstnance, 170 lidí.  
Duben: 80% náhr.mzdy - odpracováno +- 3,5 směny 
Květen:70% náhr.mzdy (s podmínkou, že celkový průměr za ten měsíc nesmí jít pod 80%) - odpracováno 
+/-6 směn 
V červnu jsme najeli na běžný režim. Se zaměstnavatelem jsme se dohodli na zkrácení pololetního bonusu 
z 10 000kč na 8000kč za 1. pololetí 2020. Od září pomalu nabíráme zpět agenturní zaměstnance. 
 
THP zaměstnanci: 
Duben:80% náhr.mzdy.  
Květen-červenec:70% náhr.mzdy -odpracován 1 týden v každém měsíci. 
Srpen + září: normální režim 
Říjen + listopad: lidé musí být 2 dny v měsíci doma na 70%. 
 
 
INFO Z KRAJE VYSOČINA 
 
V létě proběhla krajská konference v Jihlavě. Krajský zmocněnec Roman Bence (ZO Bosch Diesel Jihlava) 
zde ústně rezignoval. Z důvodu „nepořádku“ ve vlastní ZO. Jaroslav Souček prohlásil, že je to opravdu 
nepřijatelné.  
Na závěr konference jsem dostala slovo a přítomné informovala o činnosti KM, výstup jsem zakončila 
kratičkou prezentací. Minulý rok jsem byla Romanem Bencem pokárána za neúplnost a špatnou techniku 
projevu, tak snad byl letos vidět nějaký pokrok. 
V září proběhla další krajská konference, kde se volil nový krajský zmocněnec. Byli 3 kandidáti (včetně 
Romana Bence). Novým zmocněncem kraje Vysočina byl zvolený Miloš Král. 
Konference jsem se nezúčastnila, protože se mi kryla se vzdělávacím kurzem K15. 
 
 

4. Informace o případných akcích mladých v regionech 
Akce v regionech byly zrušeny kvůli pandemii COVID-19. 
 

5. Informace o činnosti Rady Mladých ČMKOS 
Ondřej Bujok informoval o ukončení činnosti v Radě Mladých ČMKOS z důvodu dosažení věkové hranice.  
KM OS KOVO se usnesla, že funkci v RM ČMKOS zatím nechá neobsazenou. 
 

6. Informace o návštěvě učňů a zástupců OS KOVO v KT Flossenbürg z 11. 11. 2020 
Z důvodu epidemiologické situace u nás i na německé straně je znemožněna účast na již tradiční pietní 
akci. Po domluvě s Tomášem Valáškem místopředsedou svazu OS KOVO a Petrem Arnicanem vedoucím 
přeshraničních vztahů DGB Bavorsko bude natočená krátká zdravice doplněna průvodním dopisem. 
 
 
 
 



                                                                                  

6 
 

30. října 
2019 
online 

 
 
 
 

7. VIII. Sjezd OS KOVO – téma mladí 
Proběhla diskuze, jak by se mohla KM prezentovat na dalším sjezdu OS KOVO. Mezi návrhy zaznělo 
například: příprava časové osy, video smyčka z fotek a krátkých videí mladých při jejich účasti na 
demonstracích a odborových akcích, reklamní předměty s motivy KM. 
Michael Kloss tlumočil výzvu některých funkcionářů z JMK, aby i komise mladých dala svůj návrh na úpravu 
stanov. I přes existenci orgánu k tomu určených a menší praxi v legislativní oblasti si členové KM dali 
dobrovolný úkol zasílat návrhy (ideje) na změnu stanov OS KOVO. 
 
Úkol: Zasílat návrhy na úpravu stanov OS KOVO.   
 
 
 

8. Aktuální informace o dění v OS KOVO a ČMKOS  
TV představil připravovaný katalog vzdělávacích akcí OS KOVO pro rok 2021. 24 kurzů, TV oslovuje nová 
vzdělávací centra. Pro mladé odboráře je nachystán kurt s názvem „Společné cíle bez rozdílu generací 
v termínu 26.4.-28.4.2021. Zařazen i nový kurz na Budování nových kompetencí a získávání členů s externími 
lektory v termínu 13.9.-15.9.2021. 

 
 
 

9. Různé 
 
 
 
Zapsal: Ondřej Bujok 
Třinec, 30.10.2020 
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