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Zápis č. 12/2021 z online zasedání KM OS KOVO 26.2.2021 
 

účast dle prezenční listiny: 

1. Ondřej Bujok – host KM OS KOVO 
2. Lukáš Greiner – člen KM OS KOVO 
3. Urban Jiří – člen KM OS KOVO 
4. Michael Kloss - místopředseda KM OS KOVO 
5. Barbora Pavlová – členka KM OS KOVO 
6. Stanislav Macek – člen KM OS KOVO 
7. Kristýna Schejbalova – host  
8. Tomáš Valášek – host, místopředseda OS KOVO 

předmět jednání bylo:  

1. Přehled plnění úkolů z posledního zasedání KM OS KOVO 
2. Volby vedení KM OS KOVO on-line 
3. Informace z regionů od členů KM 
4. Informace o případných akcích mladých v regionech v roce 2021 
5. 1. máj 2021 (Špilberg, SRN) 
6. Aktuální informace o dění v OS KOVO a ČMKOS 
7. Různé 

 
Volba zapisovatele: Místopředseda Michael Kloss 
 

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: Na další zasedání připravit prezentaci v Powerpointu s informacemi z regionu, kterou 
odprezentují na obrazovce v on-line, nebo podle situace pokud se sejdeme, tak na projektoru. Po 
skončení zasedání pošle člen KM informace zapisovateli.      
                       úkol trvá 

2. Volby vedení KM OS KOVO 
1. KM je usnášeníschopná 
2. Volba volební komise: Tomš Valášek, Ondřej Bujok, Kristýna Schejbalová – odsouhlaseno 
3. Volba Předsedy KM – Kandidát: Michael Kloss – pro 5, proti 0 (zvoleno Michael Kloss) 
4. Volba místopředsedy KM – Kandidát: Lukáš Greiner – pro 4, zdržel se 1, proti 0 

         Jiří Urban – pro 0, proti 0, (zvolen Lukáš Greiner) 
           

3. Informace z regionů – členové KM si připraví prezentaci či mluvený proslov 
 
Urban Jiří – ZO OS KOVO HYTOS Vrchlabí  
 
Situace Covid-19: V současné době máme 140 potvrzených případů, z toho 34 aktivních a 12 lidí 
v karanténě. Od 22.2. probíhá plošné dobrovolné testování zaměstnanců antigen. testy s možností 
krevních testů na protilátky covid-19. Od 25.2.spuštěn elektronický rezervační systém. Každý zaměstnanec 
obdržel 50 ks jednorázových roušek české výroby.   
Situace ve firmě: I přes aktuální situaci s covid-19 se nám plní tzv. „rybník“ objednávek. Stále řešíme počty 
zaměstnanců, kteří nám ve výrobě chybí. Řešeno agenturními zaměstnanci. Vedení přišlo i s náborovým 
příspěvkem za doporučení nového zaměstnance tj. 12 000 Kč na pozici obráběč CNC strojů a elektrikář. 
S tímto rozhodnutím naše ZO nesouhlasí.  
ZO navrhla znovuzavedení bonusů za přesčasové hodiny. Vedení návrh smetla ze stolu! Reakcí odborů 
byla distribuce mezi zaměstnance letáčků pro nepodpoření přesčasových hodin, což se vedení 
samozřejmě vůbec nelíbí.    

https://www.oskovo.cz/mladi-kovaci/zapisy-z-jednani-km
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Kolektivní vyjednávání: Kolektivní smlouva byla řádně dojednána a podepsána zástupci vedení firmy a 
našeho předsedy.  
Celkové navýšení mzdových nákladů pro rok 2021 činí 4%.  
Od 1.1.21 celkové navýšení mzdy 3,4% (1,7% mzdové navýšení + 600,-Kč fixní navýšení)  
Dále došlo k dohodě mimo kolektivní smlouvu, kdy každý zaměstnanec obdrží ve mzdě za 02/2021 bonus 
ve výši 1.060,- Kč (bude vyplaceno) a za 07/2021 bonus ve výši 1.500,- Kč (v případě mimořádně 
nepříznivé ekonomické situace bude o případném nevyplacení částky 1 500.- Kč jednat zaměstnavatel 
s odborovou organizací).  
 
Stanislav Macek ZO OS KOVO ORRERO  
Covid19 – měřeni teploty před nástupem do zaměstnání na vrátnici Fy 
Při příznacích testování u výrobního ředitele. Při pozitivním nálezu okamžitá karanténa. 
Řešen případ, kdy opětovný covid se objevil ve Fy a nevědělo se zda dotyčný je na nucené dovolené či 
nemocenské. 
Kuriozní připad, kde pracovníci Fy simar, kteří přicestovali na instalaci nové potrubní linky si při návratu 
do Itálie dovezli i pozitivní covid 19 
Firma – snaha vedoucích pracovníků o zavedeni rychlejšího tempa. Situace řešena už před vánočními 
svátky. Větší tlak vytvářen na směně s menším zastoupením členů odborů. Schůzka předsedy ZO 
s vedoucím zaměstnancem vytíženější směny. Situace se bude i nadále řešit. 
Fa se rozrůstá. Budova skladu téměř dokončena. V plánu je výstavba haly pro mycí linku a případné 
rozšíření střediska Sýřenina. 
 
KV – V listopadu letošního roku skončí platnost aktuální KS. Získávání bodů k vyjednávání od členů ke 
kolektivnímu vyjednávání.  
Narůst mezd, preferovaně v základu, příspěvek na stravování 
Vyrovnání odměňování zaměstnanců na různých pozicích 
Sickdays 
Příspěvek na rekreaci 
Odvod členských příspěvků přes zaměstnavatele 
 
Barbora Pavlová  - ZO OS KOVO ArcelorMittal Karviná 
 
Informace SHIMANO 
-Během měsíce by se měla kolaudovat postavená nová hala a přestěhovat nové stroje. 
-denně chybí okolo 50 lidí (OČR, nemocenské, + podstav) =) stálé nabírání nových zaměstnanců 
-Velké zakázky (nestíhá se výroba), přesčasy 
-Zrušení docházkového bonusu =) bude tím pádem pokračovat vyjednávání KS 
- v březnu výročí firmy (ČR 20 let , celokově společnosti 100 let) – byly naplánovány 2 denní 
      oslavy – zatím přesunuto na podzim ( COVID) 
- COVID : Na zhruba 750 zaměstnanců se pohybujeme v průměrném poctu +- 15 lidí. 
 
Ondřej Bujok – ZO OS KOVO Třinecké železárny 
Lukáš Greiner –ZO OS KOVO Třinecké železárny 
 
- k 8.2.2021 máme v TŽ 1 PÚ absenční, I PÚ s hospitalizací nad 5 dnů, 1 PÚ smrtelný a 10 PÚ neabsenčních 
(s absencí do 3 dnů); 
- průměrný výdělek TŽ v roce 2016 byl 29 103,- Kč a v roce 2020 je 36 778,- Kč; 
- hospodářské výsledky TŽ roku 2020 ještě nejsou uzavřené, ale očekávaný výsledek hospodaření je kolem 
+ 500 mil., bohužel z výroby očekáváme -50 až 100 mil., což velmi ovlivnily vstupní ceny surovin a nízké 
ceny výstupních v našem portfoliu. Také byly zvýšené náklady při pandemii Covid a loni při povinnosti 
testování pendlerů se pohybovaly zvýšené náklady cca 800 tis. Kč/měsíc; 
- letošní naplněnost agregátů na l. kvartál je velmi dobrá (překontravované na VJ a VF), ale ceny vstupních 
surovin stále rostou (ruda leden 2020 - 70 USD/tuna a leden 2021 - 170 USD/tuna, EU ETS leden 2020 - 20 
euro a leden 2021 33 euro), ale věříme, že se obchodníkům podaří zvednout ceny na trhu našich 
výstupních výrobků. 
 
Moravskoslezský region - z důvodu vládních opatření se nekonaly žádné akce mladých v regionu. 
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Michael Kloss – ZO OS KOVO CommScope 

 
Začátek vyjednávání 27.1. 2021 – obhajovali jsme naše požadavky.  
Prvním požadavkem bylo navýšení mezd o 5% pro všechny zaměstnance. Vedení společnosti na náš návrh 
odpovedělo protinávrhem ve výši 1 %. Toto navýšení se má týkat všech zaměstnanců, pouze u skupiny 
Saleried je v návrhu pozdržení cca 2-3 měsíce, a pak bude následně doplaceno.  
Vedení argumentovalo jednoprocentní navýšení tím, že v minulém roce došlo k plánované harmonizaci 
mezd v dělnických profesích, která se týkala 95,1 % všech zaměstnanců (celkem 904 zaměstnanců).  
Průměrně se těmto zaměstnancům přidalo cca 1600 Kč, což činilo 8% průměrného výdělku. Dále vedení 
argumentovalo tím, že vládním rozhodnutím o zrušení superhrubé mzdy si v letošním roce zaměstnanci 
v dělnických profesích polepší průměrně o 1 586 Kč (výpočet vychází z průměrné hrubé mzdy CommScope 
za rok 2020 v dělnických profesích, která činila 26 319 Kč). Tímto vládním patřením si však nejvíce polepšili 
vysokopříjmové skupiny a proto pokládáme za důležité zdělit zaměstnancům, že THP pracovníci si v naší 
společnosti průměrně polepšili o 3 760 Kč (výpočet vychází z průměrné hrubé mzdy Commscope za rok 
2020 zaměstanců THP, která činila 62 378 Kč).  
Dalším požadavkem bylo navýšení dovolené za senioritu. Je to hlavně kvůli tomu, aby jsme udrželi 
zaměstnace a odměnili ty co pracují ve firmě už dlouho. 
Třetím požadavkem bylo jednorázová odměna ve výši 5000 Kč za odpracování při druhé vlně covidu. Ta se 
zamítla. Dalším bylo doplacením do 100% pruměrného výdělku těm, co jsou doma s dětmí do 10 let na 
OČR skrze covid. Je to v řešení. 
Dále zlepšení využívání odměn Star awards a point kaizen. Přislíbeno, že se na to zaměří. 
S vyplácením příspěvku na stravování pro všechny zaměstnance (bez rozdílu, zda využívají závodní 
stravování, nebo nikoliv) zaměstnavatel nesouhlasí. 
Poslední bod zavedení příspěvku pro THP pracovníky čerpající Home Office  na doplacení zvýšených 
nákladů na energie (teplo, elektřina) a internet také zaměstnavatel nesouhlasí.  
 
Máme nejvíce zakázek za celé období CommScope v České republice. Výroba se na většině divizích rozjíždí 
ve třisměnném a někde dokonce v nepřetržitém provozu. Zaměstnanci výroby denodenně riskují své 
zdraví cestováním do práce v přeplněných dopravních prostředcích, kde udržet dvoumetrové rozestupy 
je zcela nemožné. Proto s navrženou valorizací ve výši 1% procenta absolutně nesouhlasíme a nadále 
trváme na našem původním požadavku, který je zcela adekvátní k aktuální finanční situaci v CommScope. 

 
Počet nakažených Covidem-19 není až tak hrozný jako v jiných firmách.  

 

4. Informace o případných akcích mladých v reginoech v roce 2021. 
 
Je těžké plánovat skrze pandemické opatření. Nevíme, jak se dál vyvine situace a s postupem času se 
pokusíme uspořádat nějaké akce mladých, jak jen to bude možné. 

 
5. 1. Máj 2021 (Špilberk, SRN) 

 
Tomáš Valášek nás bude informovat, jak se budou věci vyvíjet skrz Covid-19. 

 
6. 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. 

 
7. Různé 

Proběhla všeobecná diskuze, jak se žije v pandemických opatření a každého pohled na danou věc. 
 

  
 
 
Zapsal: Michael Kloss 
Dražovice, 3.3.2021 


