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Zápis č. 15/2021 ze zasedání KM OS KOVO 10.12.2021 
 

účast dle prezenční listiny: 

1. Lukáš Greiner – místopředseda KM OS KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY 
2. Stanislav Macek – člen KM OS KOVO ORRERO 
3. Jiří Urban – člen KM OS KOVO ARGO-HYTOS   
4. Barbora Pavlová – člen KM OS KOVO ARCELOR MITTAL KARVINÁ 
5. Peter Hužvár – člen KM OS KOVO ROTAREX TACHOV  
6. Martin Štička – člen KM OS KOVO LETOV   
7. 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 prezentaci či mluvené slovo 
3. Informace o zrealizovaných akcích mladých 10-12/2021 
4. Informace o návštěvě zástupců OS KOVO v KT Flossenbürg z 18. 11. 2021 
5. Zpracování zprávy pro P – OS KOVO o činnosti Komise mladých OS KOVO v roce 2021 
6. Plán termínu zasedání a dalších aktivit KM OS KOVO v roce 2022 
7. VIII. Sjezd OS KOVO – téma mladí 
8. Aktuální informace o dění v OS KOVO a ČMKOS 
9. Různé 

 

1. Přehled plnění úkolů z posledního zasedání KM OS KOVO 
• Oslovit pracovníka RP s prosbou o vložení rozpočtu na akci pro mladé pro rok 2022. 

• Ve všech ZO se vyfotit s transparentem JUST TRANSITION. 
Lukáš Greiner splnil oba. 
Stanislav Macek splnil druhý.  

   Jiří Urban splnil pouze druhý. 
   Barbora Pavlová splnila pouze první. 
   Peter Hužvár splnil první. 
   Martin Štička nesplnil.      

 

2. Informace z regionů – členové KM si připraví prezentaci 
 

Urban Jiří - ZO OS KOVO HYTOS Vrchlabí  
 

Situace Covid 19  
Ke dni 08.12.2021 máme 7 kolegů s pozitivním výsledkem testu, kteří jsou v izolaci. V domácí karanténě                 
jsou 4 pracovníci. Souhrnně bylo na Covid-19 pozitivně testovaných 201 kolegů. 

                      Dle dostupných informací má k dnešnímu dni ukončené očkování 361 pracovníků. 
Potvrzení o 3. dávce vakcinace Nové certifikáty s uvedenou 3. dávkou očkování zaměstnanci dokládají na 
oddělení HR. 
V rámci prevence je zaměstnancům doba strávená očkováním proplacena průměrným výdělkem do výše 
2 hodin 
Slosování o ceny pro očkované zaměstnance 
Losování proběhne 17.12.2021 ve 14 hod. online (z důvodu aktuální covidové situace). 
Zaměstnanci, kteří chtějí být zařazeni do slosování, musí nejpozději do 16.12.2021 doložit certifikát s             
ukončenou druhou dávkou očkování na HR 
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Nová opatření                     
Povinnost nošení ochrany dýchacích cest (nos, ústa) – respirátor (FFP2 nebo KN95) nebo nanorouška – 
splňující požadavky dle příslušných norem s filtrační účinností alespoň 94% 
Povinností všech zaměstnanců a návštěv je nošení výše uvedených ochran dýchacích cest ve společných 
vnitřních prostorách a v blízkosti jiných osob. 
Na svém pracovišti v rámci neměnného kolektivu mohou pracovníci po kolegiální domluvě sejmout 
ochranu úst. 
Při příchodu na jiné pracoviště jsou zaměstnanci povinni nosit ochranu dýchacích cest = obě strany, tzn. 
navštěvovaný pracovník i přicházející pracovník na jiné pracoviště. 
Probíhají kontroly a postihy za nenošení ochrany dýchacích cest. 
 
 

                      Informace ze závodu 
Celá skupina Argo-Hytos se v posledních letech velmi dobře rozvinula. Celosvětově jsme se stali 
uznávaným dodavatelem hydraulických systémů a filtrů pro mobilní aplikace. 
Jako technologický a inovační lídr máme velmi dobré příležitosti dalšího růstu, a to především v Asii a 
Americe. 
Pro uskutečnění plánovaného růstu a realizaci naší strategie potřebujeme zajistit potřebné zdroje včetně 
dodatečného kapitálu, které nám může poskytnout spojení se silným partnerem. 
Proto byl v tomto roce spuštěn proces prodeje celé skupiny ARGOHYTOS s cílem najít nového majoritního 
akcionáře. 
Prodej má následující podmínky: - Pokračování a podpora nastavené rozvojové strategie skupiny. - ARGO-
HYTOS zůstane i nadále klíčovou platformou v hydraulickém průmyslu. 
- Investor bude podporovat představenstvo a také stávající firemní strukturu a kulturu. Tato změna v 
akcionářské struktuře nám zajistí stabilitu a jistotu práce pro všechny zaměstnance. Dokončení transakce 
je plánováno v průběhu 2. kvartálu 2022. 

 
                      Přehled 2021, co se nám podařilo 

- Zvýšení kapacity skladu o 20 % 
- Nový standard návodek – grafické videonávodky 
- Odjehlení FENDT/Bobcat 
- Cobot 
- Evakuační cvičení 
- EL7- nová elektronika na trh 
- Aktualizace serv 

                       
                      Kolektivní vyjednávání  

Ve většině bodech jsme se s vedením firmy dohodli. V některých ustoupilo vedení v jiných vyjednávací 
skupina tvořena ZV. 
Zbývající body k projednání jsou pro nás zásadní. 

 

Peter Hužvár – ZO OS KOVO ROTAREX TACHOV 

Informace z regionu 
➢ Bylo zasedání RKS 5.11.2021  
➢ Byla Konference 10.11.2021  
➢ Nezúčastnil jsem se z důvodu nemoci ani na jedné akci 

 

Činnost odborové organizace ZO OS KOVO ROTAREX TACHOV 
 

1/ projednána a podepsaná kolektivní smlouva na tři roky 
2/ dohodnuto navýšení mezd o 5,5 % s tím že: 

- 3 Kč do hodinové mzdy pro všechny 
- 3,50 Kč diferencovaně podle návrhů jednotlivých vedoucích 
- Pro THP je domluveno zvýšení mezd o 5%  

Další činnost ZO OS KOVO ROTAREX TACHOV 

3/ navýšení docházkového bonusu (vyplacen v listopadových mzdách) z 7500,- Kč na 10000,- Kč, od    
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příštího roku 
4/ dohodnuta poukázka LIDL ve výši 1000,-Kč, rozdávání zaměstnancům již začalo 

Dění ve firmě Rotarex Praha 

Omezení výroby na jednom oddělení propuštěno 40 agenturních pracovníků, kmenový zaměstnanci 
zůstali cca 8 je na 80% zbytek cca 20 rozdělen na ostatní oddělení. 
Testování každý týden, dodržování nařízení vlády ve firmě, rouška na účet firmy, 
Problémy s dovozem materiálu. 

Činnost mladých od posledního zasedání KM 

Z důvodů nařízení vlády do režimu OP se nekonaly žádný akce, 
Bowling z 27.11.2021 z důvodu OP se přeložil na jaro 2022 

 

Stanislav Macek – ZO OS KOVO ORRERO 

Informace z Firmy 

➢ Změny ve vysokém managmentu. Předseda představenstva oznámil odchod do důchodu. Vedoucí      
pozice byly obsazeny potomky majitelů, kteří budou firmu přebírat.      

➢ Výroba zůstává zhruba na stejné úrovní. Snaha tlačit na vedení, aby spravedlivě hodnotili zaměstnance 
a jejich práci. 

➢ Kromě nových skladů se k přírůstku pomalu přidává rozšíření parkoviště. Ovšem řešení otázky 
sociálních prostor zatím stále v nedohlednu. 

Covid 19  

➢ Navýšení nemocných v posledním měsíci se nevyhlo ani naší FE.  
➢ Počet nakažených/karanténa se pohybuje okolo 25 % stavu. 
➢ To má za výsledek nedostatek pracovníků, který se prozatím řeší prozatím dobrovolnými brigádami. 

KV: 

➢ Většina požadavků, jako je sickdays navýšení stravného, ZL smetl ze stolu  
➢ Zl Je ochotný navýšit základní mzdu ze stávajících 18 350 na 20 000. Což celkově dělá cca 7% mzdy.          

Počítáme-li tedy inflaci, jsme na 2%  
➢ Lepší dostupnost flexipasů 

Informace z regionu 

➢ Obdrženy informace o minimální mzdě, inflaci a nových opatření k očkování ke covid 19 
 

Barbora Pavlová - ZO OS KOVO Arcelor Mittal Karviná 

Informace z firmy Shimano 

                      - Nárůst mezd o 4,3 % tzn. Plošně o 1000 kč a montáž OP1, OP2 o 1300 kč 
- 500 kč na benefit kartu 
-  na příští rok schválené investice cca 100 mil. Korun 
- velký počet absence zaměstnanců (ze 700 zhruba 50 lidí chybí) hlavně montáž. 
- stálé nabírání nových lidí 
- přesčasy 
- schůzek s vedením bohužel nebylo moc (asi 2), i tam je poměrně velká absence 
- od nového roku by se měla zrušit druhá Odborová Organizace působící u nás ve firmě. 
  Daly jsme jejich předsedovi návrh na připojení OO k nám. Zatím čekáme na jejich rozhodnutí. 
 

Lukáš Greiner –ZO OS KOVO Třinecké železárny 

Informace ve skupině TŽ-MS: 
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Covidová situace ve skupině TŽ-MS se drží na stejné úrovní, tj. do 100 nakažených zaměstnanců. V Třinci 
to je cca 60 zaměstnanců. Očkování pro zaměstnance skupiny TŽ-MS, které probíhá opět v areálu TŽ (vždy 
v pátky 3.12., 10.12, 17.12.2021) a od úterý 7.12.2021 je v provozu očkovací centrum pro veřejnost v 
prostorách bývalé administrativní budově Vedlejší Suroviny. 
Při aktuální výrobní situaci, budeme pracovat i přes svátky, odstávky nebudou, poptávka je vysoká. Budou 
vyplaceny odměny za HV. 
Havárie na plynojemu a ohřívači větru na VP 4. (naštěstí obě události bez zranění)  
Byli jsme seznámeni s výsledky ankety ohledně směnnosti, která proběhla v TŽ. Zůstává aktuální systém 
RR-NN-OO-VV. Hlasování se týkalo třineckých provozů Řídicí systémy, Válcovna drátu a jemných profilů, 
Doprava a expedice, Výroba železa a oceli, Zabezpečení kvality a Příprava a řízení výroby. Na provozech 
Koksovna a druhotné suroviny a Válcovna předvalků a hrubých profilů zůstane zachován stávající systém 
RR-OO-NN-VV. 

Informace ZO: 

Předseda ZO podal podrobné ekonomické ukazatele a vývoj inflace v ČR (říjen 5,8 %) a EU, dále vývoj 
situace v ocelářství. Vláda schválila zvýšení minimální mzdy 0 1 000 korun na 16 200 korun.  
Probíhají jednání o KS pro roky 2022–2024. Poslední jednání proběhlo 3.12. Návrh zaměstnavatelé 4 % + 
3 % za splnění HV. Požadavek odborů 7 % + 3 % za splnění HV. 

Informace z Kraje: 

Proběhl semináři k „Fit for 55” v Senátu dne 2.11.2021 a následnému projednávání balíčku Fit for 55” v 
Senátu 5.11.2021, (Green Deal nás ožebračí, bojí se část senátorů. Rádi by zařadili zpátečku) 
Proběhlo společné jednání zástupců hutních podniků ČR, SK a PL, ohledně navrhovaného balíčku EK Fit for 
55, které se uskutečnilo 21.10.2021. Byla přijata společná Deklarace pro udržitelnost a 
konkurenceschopnost evropského ocelářského průmyslu. 
Nastupující vláda slibuje - na stole je „skutečná důchodová reforma”, která zajistí „férové důchody”. 
Výrazně vyroste ze současných 4310 korun minimální penze a každé ženě se ještě zvýší důchod o 500 
korun za každé vychované dítě. Zaměstnanci fyzicky náročných profesí budou odcházet dříve do důchodu 
bez krácení dávek a úplně každému se zkrátí povinnost pracovat před dosažením nároku na penzi, na 
druhé straně vyrostou výhody pro seniory, kteří pracují v důchodovém věku. 

 
 

Martin Štička – ZO OS KOVO LETOV 

Informace z firmy Latecoere: 

• Ve firmě dochází stále k odchodu nespokojených zaměstnanců. Probíhá nábor nových kolegů, ovšem ne 
zcela úspěšně. 

• Problém s nedostatkem materiálu se podařilo úspěšně vyřešit; situace se změnila, materiálu máme nyní 
dostatek, ale vzhledem k nízkému počtu zaměstnanců nestačíme plnit výrobu. Proto bylo vydáno 
vedením nařízení vedoucím pracovníkům k motivování zaměstnanců k práci přesčas (s cílem 150 h týdně 
na obrobnu). 

• Řeší se problém s kapacitou výrobních zakázek, kdy se často setkáváme s výrobními zakázkami o 6 až 20 
kusech, kdy takto přijdou např. 4 zakázky jednoho typu dílu. Dříve tyto zakázky byly o 50 a více kusech. 
Momentálně se projednává náprava a řešení této situace vedením. 

Situace Covid 19: 

• Ve firmě máme něco přes 60 % naočkovaných zaměstnanců. 

• Momentálně máme 7 nakažených a 3 v karanténě.  

• Dle vládních nařízení probíhá testování neočkovaných zaměstnanců každé pondělí v areálu firmy. 
 

Konference ZO OS Kovo Letov: 

• 8.12.2021 od 14:30 proběhla konference pro členy naší odborové organizace. 

• Zde jsme byli informováni o situaci ve firmě a problémech, které se řeší, případně se podařilo vyřešit. 
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• Převod montážní linky do Bulharska: Od října se v Bulharsku stále nevyrobily ani jedny dveře. V naší 
firmě probíhá školení bulharských kolegů. V příštím roce se bude v našem areálu zaškolovat přibližně 30 
dalších pracovníků z Bulharska, aby dokázali splnit výrobní kapacitu plánovanou od roku 2023. 

• Vzduchotechnika na obrobně: V létě je na obrobně jako v sauně. Sám ředitel se o tom přesvědčil na 
vlastní kůži, a tak bylo přislíbeno, že vylepší stávající vzduchotechniku.  

• Překážky v práci: Kvartálně se vyjednává o výši mzdy při překážkách, aktuálně je smluveno 85 % 
průměrného výdělku. 

• Osobní ochranné pracovní prostředky: Došlo ke změně dodavatele OOPP, a to je příčinou toho, že 
někteří zaměstnanci ještě nedostali nové oblečení nebo pracovní obuv. Vedení se snaží v co nejkratším 
termínu tento problém vyřešit.  

• Dále byly představeny benefity např. nové tarify od T-Mobile, možnost zakoupení lístků do kina nebo 
Zoologické zahrady. Také jsme byli informováni o rozpočtu odborové organizace a následně jsme 
schválili rozpočet na příští rok. 

 
 

3. Informace o zrealizovaných akcích mladých 10-12/2021. 
 

-  Zástupci Komise mladých OS KOVO v Plzeňském a Karlovarském kraji ve spolupráci se ZO OS KOVO 
ROTAREX Tachov vyhlašují BOWLINGOVÝ TURNAJ mezi ZO a SČ (seskupení členů) OS KOVO okresu Tachov. 

- Bohužel z důvodu vládních opatření byl tento turnaj přeložen na příští rok. 
 

4. Informace o návštěvě zástupců OS KOVO v KT Flossenbürg z 18. 11. 2021 
 

Zástupci Odborového svazu KOVO navštěvují tábor ve Flossenbürgu při podzimním výročí Křišťálové noci 
pravidelně od roku 2011 s výjimkou loňska, kdy akci znemožnila covidová pandemie. Spolupracují při tom 
s německou odborovou centrálou DGB. Při letošním setkání ve čtvrtek 18. listopadu, se zúčastnil za českou 
stranu místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek, vedoucí RP Plzeň a Karlovy Vary Ivo Kužel, místopředseda 
Komise mladých Lukáš Greiner a bývalý vedoucí RP Plzeň KV Ladislav Pašek. Za německou stranu přijelo 
kromě představitelů zdejších odborů DGB i několik desítek studentů místních gymnázií. 
Účastníci uctili památku obětí ve zdejší Kapli smíření, postavené roku 1948 ze žulových kvádrů zbouraných 
strážních věží. Pietu doplnila prohlídka areálu, vedená průvodcem Pavlem Blažkem. 
 

5. Zpracování zprávy pro P – OS KOVO o činnosti Komise mladých OS KOVO v roce 2021 
 

Místopředseda byl pověřený vedením KM a dostal za úkol vypracovat pro P-OS KOVO zprávu o činností 
KM. Proběhla diskuze nad obsahem zprávy. Termín odevzdaní do 10.1.2022 

 

6. Plán termínu zasedání a dalších aktivit KM OS KOVO v roce 2022 
 

11-12.3. 2022   Praha (Letov) 
1.5. 2022   Německo 
20-21.5. 2022  Plzeň  
23-25.6. 2022   Účast zástupců KM na VIII. Sjezdu OS KOVO  
23-24.9. 2022   Třinec 
Listopad   Flossenbürg   
9-10.12. 2022   Praha 

 
 

7. VIII. Sjezd OS KOVO – téma mladí 
 
Přítomní prodiskutovali, jak by mohli propagovat činnost KM na VIII. Sjezdu OS KOVO. Padl návrh na 
informační stánek s propagačními materiály. Ve stánku by byli vybraní členové KM, kteří by prezentovali 
delegátům činnost KM. Také by mohla být s pomocí IT oddělení svazu vytvořena video prezentace z fotek 
a videí z činnosti KM, která by běžela o přestávce sjezdu na hlavním plátně.   
 
 
 



                                                                                  

6 

 

10.12. 

2021 

online 

8. Aktuální informace o dění v OS KOVO a ČMKOS 
 

                    Tomáš Valášek nás Informoval přehledně a stručně o dění v OS KOVO a ČMKOS prostřednictvím  
                    prezentace. 

 
9. Různé 

 

- Členové se dohodli že na každé zasedaní KM si předem budou určovat, jak zapisovatele, tak i 
předsedajícího. Z důvodu zdokonalováni se.   

- Kolega Michael Kloss rezignoval na funkci předsedy Komise mladých OS KOVO a také z členství Komise 
mladých OS KOVO z důvodu osobních, časová flexibilita. Tímto mu děkujeme za jeho dosavadní práci pro 
Komisi mladých a přejeme mu hodně štěstí. 

- Také proběhla diskuze o případných kurzech, kterých by se mohli členové komise zúčastnit.  
 
 
 

                     Úkol: 1.Návrh kandidátů na funkci předsedy a místopředsedy KM. 
2.Návrh na propagaci KM na VIII. Sjezd OS KOVO 

         
  

  
 
 
 
Zapsal: Lukáš Greiner 
Třinec 13.12.2021  
 
 
 
 
  


