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Zápis č. 13/2021 z online zasedání KM OS KOVO 14.5.2021 
 

účast dle prezenční listiny: 

1. Michael Kloss - Předseda KM OS KOVO 
2. Tomáš Valášek – host, místopředseda OS KOVO 
3. Stanislav Macek – člen KM OS KOVO 
4. Jiří Urban – člen KM OS KOVO 
5. Lukáš Greiner – Místopředseda KM OS KOVO 
6. Petr Paták – člen KM OS KOVO 
7. Ondřej Bujok – host, místopředseda ZO OS KOVO Třinecké železárny 
8. Peter Hužvár – host, budoucí člen KM OS KOVO 

předmět jednání bylo:  

1. Představení budoucích nových členů KM (Peter Hužvár, Martin Štička) 
2. Přehled plnění úkolů z posledního zasedání KM OS KOVO 
3. Informace z regionů od členů KM 
4. Informace o případných akcích mladých v regionech v roce 2021 
5. Aktuální informace o dění v OS KOVO a ČMKOS 
6. Různé 

 
 
 

1. Představení budoucích nových členů KM (Peter Hužvár, Martin Štička) 
 
Přivítali jsme budoucí nové kolegy. Peter se zúčastnil s námi online a poté co se představil se ihned 
zapojil do diskusí.  

 

2. Přehled plnění úkolů z posledního zasedání KM OS KOVO 
Úkol: Členové KM si připraví prezentaci a informace ze svého kraje.    

      
 

3. Informace z regionů – členové KM si připraví prezentaci 
 
Urban Jiří – ZO OS KOVO HYTOS Vrchlabí  
 
Situace Covid-19: Ke dni 12.5.21 je 183 potvrzených případů. Momentálně je 1 zaměstnanec v karanténě 
a 0 aktivních případů. Odložený nástup z důvodu pozitivního testu 6 lidí. Od 5.4.2021 (samotest)Celkem 
5031 z toho 2 pozitivní 
Situace ve firmě: Práce je stále dost. Bohužel dodavatelé (kooperace) nestíhají dodávat materiál. 
Vedení společnosti nám zaslalo výroční zprávu za rok 2020, kterou si necháme zpracovat, jelikož tato 
zpráva obsahuje velmi zajímavá čísla a informace, které by nám mohly pomoci v budoucnu ve vyjednávání. 
Nyní probíhá ve firmě šátková protestní akce proti rozhodnutí vedení společnosti. Tímto bych chtěl 
poděkovat Tomáši Valáškovi za zaslání těchto šátků. Zaměstnanci nosí šátky uvázané na těle, tak aby 
neporušovali BOZP a nebránil jim ve výkonu práce. Někteří kolegové pověsili šátky i na pracovištích, což 
se vedení nelíbí z důvodu návštěvy majitele Argo-Hytos. Společnost požádala skrze odbory o sundání 
těchto šátků z pracovišť, jelikož prý brání v úklidu. Naši zaměstnanci si však tuto žádost převzali po svém 
a žádost vedení plně nerespektují. 
ZV byl představen projekt o digitalizaci firmy. Vize je velmi pěkná, záleží však na informovanosti všech 
zaměstnanců, jelikož k zaměstnanci, který nemá přístup k počítači, se informace nedostanou. Informace 
se ztrácí na cestě od vedení k mistrům. 
Informace z regionu 
Téměř ve všech VO probíhá komunikace telefonicky nebo e-mailem. Většina firem má problémy s 
nedostatkem materiálu, jehož cena roste. Velký problém je nedostatek zaměstnanců nejen kmenových, 
ale i agenturních. 
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Stanislav Macek ZO OS KOVO ORRERO  
 
Informace ZO 
V Měsíci březnu proběhlo setkaní zástupců odborů s vyšším vedením FY a majitelem p. Brazzalem. Zde 
odbory prezentovali problémy tížící zaměstnance. Mezi ty patřilo např. tempo výroby, kapacita výrobních 
prostor, rozdílné ohodnocení pozic zaměstnanců, BOZP, mzdové navyšování aj. Odpověď vedení však 
nenaplnila očekávaní odborů a zaměřila se hlavně na otázku navýšení mezd, kde s odvoláním na zrušení 
super hrubé mzdy, nového daň. balíčku a s ´nadprůměrnými´ mzdami v kraji se nemůže očekávat navýšení 
mezd. 
Covid 19 ve firmě 
Případy nedorozumění plnění nemocenské v covidové krizi 
Týdenní testování externí zdravotní firmou 
Nadále nošení roušek a dodržování časté hygieny  
Měření teploty na vrátnici  
Příprava na KV: Získávání názorů od členů ZO i zaměstnanců FY 
Hlavní zájem je o navýšení mezd – přidání k základu mzdy, navýšení příspěvku na stravování 
Přidání dovolené, popř. zavedení sickdays 
Příspěvek na zotavení zdraví zaměstnanců 
Informace z kraje 
Ke konci dubna zasáhla olomoucký region smutná zpráva, kdy naše řady navždy opustil dlouholetý 
zastupitel regionu Olomouc a předseda ZO OS KOVO PANAV kol. Jiří Bršťák 
Anketa o zjištění podmínek zdravotník či hasičských hlídek z řad zaměstnanců a jejich finanční zvýhodnění 
iniciovaná kol. D. Stiborovou 
 
Barbora Pavlová  - ZO OS KOVO ArcelorMittal Karviná 
Ikdyž se omluvila s neúčastí na online zasedání, poslala stručné informace ze ZO. 
 
Bohužel moc se momentálně s vedením firmy nescházíme z důvodu častého scházení některých členů. 
Informace ZO 
-Dokončovací práce na parkovišti v prostorách firmy, 
-nedostačující kapacita venkovního parkoviště – plná kapacita zaměstnanců + něco navíc 
-výměna čipů k venkovnímu parkovišti 
-dokončení, předání a kolaudace nové haly 
-na montážní hale dán kiosek s tiskárnou (možnost vytisknout si, nebo poslat na e-mail, negativní               
       výsledky test – po dobu 3 dnů. 
-Stále trvají přesčasy a objednávky dlouho dopředu. 
-Z důvodu nedostatku jízdních kol na trhu, zrušen benefit zaměstnancům – sleva na kola. Místo něj -  servis  
až 4 kol s 50% slevou – domluveno s firmou v Ostravě. Možnost objednání nebo přijedou a udělají servis 
na místě 
- Jelikož měl Emil vážnou nehodu na kole (dán do umělého spánku - nyní už doma v domácí léčbě) 
 byly s tím spojeny určité problémy. Nabírání nových členů a uvolnění peněz na určité akce. 
 Vše si vzal na starost Radek Hruška - Gates Hydraulics (taková pravá ruka Emila) – díky němu vše funguje... 
Covid-19 
Celkově se jako firma držíme dobře s COVID – na 750-780 zaměstnanců + - se držíme na 1 - 3   pozitivních  
týdně, a do 10 ti v karanténách celkově 
 
Ondřej Bujok – ZO OS KOVO Třinecké železárny 
Lukáš Greiner –ZO OS KOVO Třinecké železárny 
 
Informace covid-19 ve skupině TŽ-MS: 
 Zaměstnanci TŽ, MS a dceřiných společností, kteří splňují kritéria mají možnost nechat se naočkovat 
v očkovacím centru zaměstnavatele.  
 
Informace ZO: 
Vývoj členské základny za rok 2020, máme před sebou velký úkol, jak přesvědčit nečleny, aby nás podpořili 
svým vstupem do odborů. K 31.3.2021 pokles o 188 členů, většinou odchody do důchodů, nedaří se nám 
je nahradit novými, mladými. Nutno najít motivaci a jasné argumenty, mnoho podkladů a výsledků máme, 
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ale mnohdy neumíme prodat svou práci. 
Dále máme připravené školení specialistů z RP Ostrava pro nové funkcionáře, které budeme realizovat po 
rozvolnění na Beskydce. (první školení již proběhlo 1.-2.6.) 
Ve firmě máme alarmující vývoji počtu pracovních úrazů, máme 10 PÚ absenčních a 36 PÚ neabsenčních. 
Dne 27.4. proběhl dozor OIP v souvislosti s PZH (prevencí závažných havárií) v TŽ. 
činnosti Komise mladých ZO OS KOVO Třineckých železáren je paralyzována vládními opatřeními proti 
šíření nemoci Covid-19. Hned po rozvolnění jsme připraveni realizovat akce, které byly připraveny již pro 
rok 2020 (letní kino, turistika ap.) 
 
Informace z Kraje: 
Okomentoval a přednesl informace vedení ZO o problematice ocelářství v ČR a EU, kde v současné době 
je na tom nejhůře společnost Liberty Steel, pod kterou spadá i Liberty Ostrava, která v úterý 13.4.2020 
vyhlásila stávkovou pohotovost. Dne 12.4. proběhlo jednání tripartity ČR, kde byla problematika Liberty 
Ostrava projednávána. Dne 16.4.2021 Liberty navštívil předseda vlády A. Babiš, který informoval, po 
jednání s vedením firmy, o slibu, že emisní povolenky do Rumunska nezapůjčí. Dne 22.4.2021 proběhne 
schůzka v Liberty se Středulou, Součkem a Maláčovou. Dále proběhne 30.4.2020 předsednictvo Tripartity 
MSK - přizvaný je předseda Liberty Ostrava. Na návrh předsedy VZO odsouhlasilo zaslat podporu k 
stávkové pohotovosti. 
 
Peter Hužvár – ZO OS KOVO Rotarex Tachov 
Informace ZO 
Počet členů 110 lidí. 
Celkově 483 zaměstnanců a z toho 145 agenturní. Převážně Bulhaři. 
Od 1.1.2021 navýšení mezd o 4% průměr asi 7kč na hodinu. 
Akce nebyli kvůli pandemii COVID-19. 
Začala se vyjednávat kolektivní smlouva. 
Firma každý týden nabírá nové zaměstnance, výroba se navyšuje a je jí dost. 
COVID-19 
Firma zařídila asi 30 kusů samostřikových dezinfekčních strojů. 
Rouška pro zaměstnance zabezpečuje firma. Každý dle potřeby. 
Vyjednalo se v loni 2krát tzv. covidový příspěvek ve výší 3000,- Kč. Zhruba po třech měsících. 
Informace z kraje 
Momentálně bez informací. 

 
Michael Kloss – ZO OS KOVO Commscope 
Info ZO 
Ukončení kolektivního vyjednávání.  
Podepsána kolektivní smlouva na období 1.4. 2021 – 31.3. 2025 
Navýšení mezd o 2 % do základu mzdy 
Navýšení příplatku za práci v noci z 15 % na 20% 
Stálý nábor nových zaměstnanců 
Nábor ukrajinců + překladatele. 
Rozjezd nových linek na nepřetržitém provozu. 
Firmě se v prvním čtvrtletí po finanční stránce velmi dařilo. 
Na příští týden naplánované sezení s vedením firmy + Výbor 
Cca 1200 zaměstnanců a máme 95 členu. 
Covid-19 
Zřízené testovací centrum 
Testování všech zaměstnanců jednou týdně 
Od 29. 3. využíváme k testování externí zdravotnický personál ve spolupráci se společností Renturi 
Nemocných covidem-19 kolem 1 % a stále klesá. 
Předseda prodělal nemoc covid ☺ 
Informace z kraje 
Kvůli pandemii se neuskutečnila žádná akce mladých ani zasedání Rady JMK. 
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4. Informace o případných akcích mladých v regionech v roce 2021. 
 
Opět kvůli pandemii se neuskutečnila žádná akce mladých 
Naplánováno Kurz K7 – společné cíle bez rozdílu generací – pro mladé odboráře (podpoří členové KM) 

 
5. 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. 

 
6. Různé 

 
Členové KM se opět bavili o situacích s Covidem-19 a také proběhla diskuze o případných kurzech. 
Poděkovali jsme za pozitivní přinos do diskuzích budoucímu členovi KM Peterovi Hužvárovi a těšíme se na 
další spolupráci. 
 
Úkol: Kvůli pozdnímu dodání zápisu ze ZO a kraje, má Lukáš Greiner za úkol příští zápis ze zasedání na 
starosti. 

  

  
 
 
 
Zapsal: Michael Kloss 
Dražovice, 8.6. 2021  


