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Zápis č. 11/2020 z online zasedání KM OS KOVO 30.10.2020 
 

účast dle prezenční listiny: 
1. Ondřej Bujok – předseda KM OS KOVO 
2. Lukáš Greiner – člen KM OS KOVO 
3. Urban Jiří – člen KM OS KOVO 
4. Barbora Beranová – členka KM OS KOVO 
5. Barbora Pavlová – členka KM OS KOVO 
6. Tomáš Valášek – host, místopředseda OS KOVO 

předmět jednání bylo:  
1. Přehled plnění úkolů z posledního zasedání KM OS KOVO 
2. Informace z regionů – členové KM si připraví krátkou prezentaci 
3. VIII. Sjezd OS KOVO – téma mladí 
4. Aktuální informace o dění v OS KOVO a ČMKOS 
5. Zpracování zprávy pro P – OS KOVO o činnosti Komise mladých OS KOVO v roce 2020 
6. Plán termínu zasedání a dalších aktivit KM OS KOVO v roce 2021 
7. Diskuse kolem voleb do vedení KM OS KOVO 
8. Různé 

 
 
 

1. Přehled plnění úkolů z posledního zasedání KM OS KOVO 
 
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. V případě 
technických problémů si připravíte prezentaci formou textu, který po skončení zasedání ihned zašlete 
zapisovateli.                 úkol trvá 

 
 

2. 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 
KV pro rok 2021 – TŽ: garantovaný růst 3 %, z toho 1,4 % vyplaceno formou mimořádné prémie, zbylé 
1,6 % znamená růst tarifů o 350,- + 19 % průměrných prémií, směnový příplatek +100,- a růst nočního 
příplatku o 2,-. Na celkové situaci v TŽ se podepisuje nejen situace s onemocněním Covid-19, ale také 
evropská Green deal. Omezení některých investic. Výrobní plán nesplněn, ale díky finančním transakcím 
(kurz eura, emisní povolenky, dividendy) je předpoklad kladných výsledků.  
Na dceřiných společnostech je situace horší a potýkají se s obdobnými problémy jako většina středních 
firem. Nejhorší situace je ve Slévárnách a v Třineckých gastroslužbách. 
Situace Covid: probíhají plošné desinfekce společných prostor, šaten a stravovacích místností. Distribuce 
roušek a desinfekce. I přesto se některé směny potýkají s nedostatkem personálů (OČR, karantény, jiné 
překážky) 
 
Region Moravskoslezský 
Volby zmocněnce pro oblast Frýdecko-Místecka a Novojičínska za odstoupivšího stávajícího zmocněnce 
kol. Luďka Lučana. Novým zmocněncem pro danou oblast je Ing. Petr Slanina, předseda ZO OS KOVO 
Liberty Česká republika 
 
 

https://www.oskovo.cz/mladi-kovaci/zapisy-z-jednani-km
https://www.oskovo.cz/mladi-kovaci/zapisy-z-jednani-km
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Urban Jiří – ZO OS KOVO HYTOS Vrchlabí 
Situace Covid-19: V současné době cca 45 pozitivně testovaných zaměstnanců, 4 aktivní. Ve firmě se 
dodržují hygienická opatření – roušky na všech pracovištích i ve společných prostorách, pravidelné 
dezinfekce klik u dveří, měděná páska též na klikách dveří. Instalovány dezinfekční přístroje cca 20 ks po 
celé firmě + dezinfekční spreje v zasedačkách. 
 
Situace ve firmě: Vedení chce od ledna 2021, navýšit měsíční obrat o 50 mio CZK tj. na 190 mio. 
Momentálně je problém s materiálem, kterého je nedostatek, takže jsme zvědavi, jak se s tím vedení 
vypořádá. V souvislosti s obratem od ledna navyšování počtu zaměstnanců. Vize vedení nabrat 
zaměstnance do kmene z agentury Hofman. Požadavky jsou převážně na pracovní pozice obráběč CNC a 
seřizovač. Jedná se jak o pracovníky české, tak i ukrajinské, kteří by získali dlouhodobé pracovní vízum.   
Rozeslány náborové letáčky zhotovené vedením společnosti po celém Vrchlabsku a Jilemnicku. 
 
Naše ZO změnila název formou oběžníku k vzhledem hygienicky nestabilní době. Nyní jsme ZO OS KOVO 
HYTOS jako tomu bylo i v minulosti, ale už nejsme akciová společnost. Změna proběhla i za skvělé 
spolupráce s pracovníky RP Hradec Králové. 
 
Kolektivní vyjednávání: Narovnání zastaralých legislativ v KS. Bohužel jsme se zasekli při navyšování mezd 
a fixací počtu agenturních zaměstnanců na 10% vůči kmenovým zaměstnanců. Jsme připraveni na 
"nepopulární" kroky, které snad pomohou zaměstnavateli, při rozhodování konečného % v bodě 
navyšování mezd. 
 
 

 
3. VIII. Sjezd OS KOVO – téma mladí 

Proběhla rozsáhlá diskuze jak bychom se měli jako KM prezentovat na připravovaném sjezdu OS KOVO. 
Mezi nejlepšími návrhy, které jsme si dali za úkol dopracovat byly: 
• Video prezentace: ve spolupráci s IT specialistou OS KOVO sestavit krátkou video smyčku s videí a 

fotek z akcí, kterých se KM účastnila, nebo pomáhala organizovat. Běžet by mohla na hlavním plátně 
o některé z přestávek; 

• Stánek s reklamními předměty: dva členové KM budou ve stánku nabízet účastníkům sjezdu reklamní 
předměty a budou odpovídat na případné dotazy. 

• Časová osa: prezentace historie KM od jejího vzniku do současnosti (zlomové události, bývalí 
předsedové KM) 

 
 

4. Aktuální informace o dění v OS KOVO a ČMKOS 
 

5. Zpracování zprávy pro P – OS KOVO o činnosti Komise mladých OS KOVO v roce 2020 
Zpracováním zprávy o činnosti Komise mladých OS KOVO v roce 2020 byl pověřen končící předseda KM 
Ondřej Bujok. 

 
 

6. Plán termínu zasedání a dalších aktivit KM OS KOVO v roce 2021  
26.-27.2. – 1. zasedání KM (dle situace Praha / online) Volba předsedy KM. 
1.květen – dle epidemiologické situace 
14.-15.5. – 2. zasedání KM 
17.-19.6. – VIII. sjezd OS KOVO (propagace KM) 
19.-20.5. – Tvorba pro Lidice 
22.-23.10. – 3. zasedání KM  
Listopad – Pietní akce v KT Flossenbürg – dle epidemiologické situace 
10.-11.12. – 4. zasedání KM (Praha) 
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7. Diskuse kolem voleb do vedení KM OS KOVO 
Členové si odhlasovali, že po ukončení členství stávajícího předsedy KM Ondřeje Bujoka z důvodu dovršení 
věkové hranice, povede do řádných voleb stávající místopředseda KM Michael Kloss. 
Dále si odsouhlasili, že volby proběhnou na 1. zasedání KM dle plánu aktivit, viz. bod. 7 tohoto materiálu. 
Pokud epidemiologická situace nebude umožňovat fyzicky zasedat, volba proběhne per-rollam, dle 
pravidel a termínů, které budou domluveny na prvním online zasedání. 
Členové si odsouhlasili případnou volbu formou oběžníku, tedy per-rollam. 
 

8. Různé 
Proběhla diskuze co dělat se členy KM, kteří nekomunikují, neodevzdávají včas (někdy vůbec) 
informace do zápisů KM a neúčastní se zasedání bez omluvení. 

 
 
 
 
Zapsal: Ondřej Bujok 
Třinec, 12.12.2020 
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