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Zápis č. 14/2021 z Vrchlabí - zasedání KM OS KOVO 22.-23.10.2021 
 

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. Petr Paták – člen KM OS KOVO ORRERO 
5. Barbora Pavlová – člen KM OS KOVO ARCELOR MITTAL KARVINÁ 
6. Peter Hužvár – člen KM OS KOVO ROTAREX TACHOV  
7. Tomáš Valášek – host, místopředseda OS KOVO 
8. Ondřej Bujok – host, místopředseda ZO OS KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY 
9. Martin Štička – host, budoucí člen KM OS KOVO LETOV 
10. Kristýna Schejbalová - host, člen výboru ZO OS KOVO ARGO-HYTOS   

 

předmět jednání bylo:  

1.  Přivítání hostů a vzájemná diskuse s VZO HYTOS 
2.  Přehled plnění úkolů z posledního zasedání KM OS KOVO 
3.  Informace z regionů – členové KM si připraví prezentaci 
4.  Informace o realizovaných akcích mladých v regionech 6-10/2021 
5.  Informace o chystaných akcích mladých do konce roku 2021 
6.  18.11.2021 (Flossenburg, SRN) 
7.  VIII. Sjezd OS KOVO – téma mladí 
8.  Aktuální informace o dění v OS KOVO a ČMKOS 
9.  Různé 

 

1. Přivítání hostů a vzájemná diskuse s VZO HYTOS 
 

                    O dění ve firmě a její činnosti nás Informovala paní Jana Marečková. 
                      Viz přiložená příloha.  
 

2. Přehled plnění úkolů z posledního zasedání KM OS KOVO 
 

Kvůli pozdnímu dodání zápisu ze ZO a kraje, má Lukáš Greiner za úkol příští zápis ze zasedání na starosti. 
Splněno        

 

3. Informace z regionů – členové KM si připraví prezentaci 
 
Urban Jiří - ZO OS KOVO HYTOS Vrchlabí  
 

Situace Covid 19  
Ke dni 20.10.2021 máme 1 kolegu s pozitivním výsledkem PCR testu, který je v domácí karanténě. 
Souhrnně bylo na Covid-19 pozitivně testovaných 190 kolegů.   

                      Dle dostupných informací má k dnešnímu dni ukončené očkování 329 pracovníků.  
 

                      Informace ZO OS KOVO HYTOS  
                      V současné době měsíční příjem objednávek převyšuje fakturaci. Stále před sebou tlačíme  
                      práci, které je stále dost. Nedostatek veškerého materiálu je naším denním chlebem. Jedná se zejména 
                      o hutní, plastový ale i obalový dřevěný materiál. Kooperace nestíhá dodávat zakázky. Výsledkem jsou 
                      delší lhůty dodání výrobků konečným zákazníkům. 
                      Přínosem je nástup nového výrobního ředitele. Tato pozice již nebyla rok obsazena. Důvodem ukončení  
                      pracovního poměru předchozího výrobního ředitele, byly dle nejvyššího vedení ve Švýcarsku,  
                      neuspokojivé hospodářské výsledky pod jeho vedením.   
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                      Agenturní zaměstnanci  
V současné době zde pracuje cca 150 zaměstnanců ze čtyř agentur. Vedení společnosti chce do budoucna 
preferovat pouze zaměstnance na dlouhodobá víza.  
Momentálně je nábor agent. zam. Pozastaven z důvodu nízké produktivity práce. Na tento problém 
upozornily odbory již před cca jedním rokem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Začátkem září se uskutečnila Konference naší ZO OS KOVO HYTOS, tentokrát v prostorách Baru Vykopanej 
Pes. Po samotné konferenci, které se zúčastnilo přes 70% pozvaných odborářů, pokračoval program v 
přátelském duchu. K poslechu nám na harmoniku zahrál člen odborů a frontman kapely Driák Michal Průža 
,,Průžinec“. Následovalo hudební vystoupení EKG Blues a poté nám zahrál náš dlouholetý bývalý předseda 
pan Petr Červený. 

                      V měsíci říjen proběhly volby do ZV a DaRK ZO OS KOVO HYTOS.  
                      Kandidovalo 15 odborářů do ZV a 6 do DaRK. 

 
Do ZV byli zvoleni Jiří Urban (místopředseda), Radek Holubec (předseda), Robert Foltýn (jednatel), Lenka 
Jírová, David Patočka (BOZP Labit), Ladislav Hanuš (hospodář), Martina Čipkalová (BOZP), Kristýna 
Schejbalová, Jan Zaplatílek. 

                      Do DaRK byli zvoleni Aleš Novák (předseda) a členové Menec František a Urbanec Jiří. 
 
 

Peter Hužvár - OS KOVO ROTAREX TACHOV 

Práce v základce Rotarex  
- Za prvé, podařilo se ještě jednou dát v roce tzv. „rouškovné“ ve výši 3000kč. 
- Vyjednává se kolektivní smlouva, u které se prodlužuje datum vyjednávání z důvodu zdržení na straně 

firmy.  
- Nové zaměstnance na personálním zdržují a nechtějí přijmout nic co se mělo měnit ve smlouvě mají 

s tím pořád nějaký problém. Pořád se to projednává i přes RP. 
- Na konci června uspořádali odbory i firma společnou akci na střelnici. Účast byla celkem dobrá. 
- Firma i přesto že se oficiálně skončilo testování na pracovišti tak vyšla vstříc zaměstnancům a 

ponechala testování pro zaměstnance, kvůli akcím, nebo jiných důvodů, a to pravidelně jak předtím, 
pokračuje v tom do dnes 

- Na začátku září se podařilo spojit 5 základek z Plzeňského kraje plus připojit k tomu mladé a vytvořit 
akci, která se bude opakovat každý rok, a to je soutěž ve střelbě družstev o pohár Tachovského 
regionu. 

- Počet členů 110 
- Pokračování opatření covid mírné uvolnění v létě 25.9.2021 se uskutečnila členská schůze. 
- Zaměstnanců 427, výroba 325, agentury 93, odbory 109, covid nehlášen 

Informace z regionu 
jednání Rady KS Plzeňského a Karlovarského kraje konaného dne 30. června 2021 
jednání Rady KS Plzeňského a Karlovarského kraje konaného dne 10. září 2021 
Nejbližší jednání Rady KS Plzeňského a Karlovarského kraje bude dne 5. listopadu 2021 
Konference je naplánovaná na 10.11.2021 

Evropský školení mladých 
První seminář byl o agenturních pracovníků a jejích postavení v odborech 
Druhý seminář byl o zapojení mladých v odborech a nábor a podpora od centrály odborového svazu. 
Individuální školení na téma digitalizace ve firmách. 
 

 
Stanislav Macek a Petr Paták – ZO OS KOVO ORRERO 

Informace z Firmy 
Dne 30.9.2021 byla ve firmě provedena periodická kontrola BOZP za účasti specialisty na BOZP p. 
Stanislava Šmída. Kontrola proběhla bez vážných komplikací a výsledek uveden v zápisu. Při této 
příležitosti bylo odborům představeno znění nové vnitřní směrnice pro BOZP a zástupci odborů byli 
požádání o seznámení se a podání případných připomínek. 
Fluktuace zaměstnanců, kdy během měsíce nastoupí cca 7 nových zaměstnanců a zůstanou max 2. Pomalu 
odchází i zkušení zaměstnanci. Jedním z důvodu odchodu je, že se cítí nedocenění. 
Firma se stále rozrůstá, což bohužel není vidět na sociálních prostorách. Na začátku prázdnin ZL přislíbil 
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přeložit plán na úpravu šaten a jídelny. Do denního data nebylo dodáno nic. 
Firma do dnešního data zpracovává v průměru 550tis litrů mléka. Plánuje zvýšit spotřebu na 1milion litru 
mléka za příhodných podmínek. 

Covid 19  
Při rutinní kontrole BOZP byl nadnesen dotaz pro pokračování nošení ochrany horních dýchacích 
cest(roušky) na pracovišti. Odpověď zněla, že ZL má v úmyslu i nadále požadovat nošení ochrany ústní 
dutiny. 
Není znám aktivní přírůstek pozitivního onemocnění na Covid 19 
Poměr očkovaných/neočkovaných je 45%/55% 

KV: 
Podán návrh kolektivní smlouvy 
Na přelomu měsíce srpna a září byl Odbory předán Zaměstnavateli návrh kolektivní smlouvy. 
Po uplynutí určité doby bez odezvy, došlo k nabídnutí termínů k zahájení KV. 
Předběžný termín byl stanoven na 5.11.5021. 
 

Informace z regionu 
Ve dnech 30.9 – 1.10. 2021 proběhlo ve Slatinicích zasedání zástupců VO KS OS KOVO pro olomoucký kraj. 
Nepoměr pracovní zakázky/pracovní síla. Firmy přijímají zakázky, aniž by měli dostatek pracovních sil. Př. 
Meopta Přerov, během covid krize propustili ZC, které nyní, kdy mají nadbytek zakázek, by rádi nabrali 
zpět, avšak ZC si mezitím nalezli nové, v některých případech i lepé ohodnocené, zaměstnání. S novým 
vedením se spíše začíná uplatňovat kvantita nad kvalitou. 
Pomalé „vysychání“ zásob agenturních pracovníků z bývalé SSSR. Příchod AgP z oblasti Asie (Vietnam…) a 
Oceánie (Filipíny) 
Členové KM pro Olomoucký kraj vyzvali přítomné zástupce ZO v kraji k oslovení jejich mladých členů k 
aktivnímu zapojení. Byl předložen návrh k účasti na společenské akci pro mladé odboráře v rámci regionu. 

 
Barbora Pavlová  - ZO OS KOVO ArcelorMittal Karviná 
 

Informace z firmy Shimano 
- Proočkovanost aktivních zaměstnanců 33%  
- stále se vyžadují přesčasy  
- nabírání nových zaměstnanců (stále málo lidí) 
- zakázky minimálně na rok a půl 
- zrušeny oslavy k 20.let firmy v Karviné a 100. let celkově. Místo oslav se rozhoduje o peněžité 

odměně na kartu Benefit +. 
 
Informace ze ZO: 
- předseda Emil Bug stále na nemocenské. Uskutečnila se s ním neoficiální schůze kvůli financím ZO. 

Zúčastnila jsem se konference krajského sdružení OS KOVO MSK. Odnesla jsem si spoustu informací. 
Např. připomenutí Nadace KOVO, TREWIS, Představení projektu TRAUTOM panem Navrátilem, kde 
jsem se dozvěděla více o MS pakt zaměstnanosti, Green Deal, uchování pracovních míst (energetika, 
automobilový průmysl, ocelářství, těžební průmysl ...), restrukturalizace pracovních sil 
(www.mspakt.cz) Dále pak jsme mohly slyšet názory hostů: ministra Lubomíra Zaorálka (ČSSD) a Doc. 
Ing. Jiřího Ciencialy CSc. (senátora a předsedy TRIPARTITY MSK). A také mě zaujala zmínka o 
celoevropské kampani zaměřené na „Spravedlivý přechod/transformaci průmyslu“.  

 
                      Lukáš Greiner –ZO OS KOVO Třinecké železárny 

 
Informace ve skupině TŽ-MS: 
 

                      Výrobní naplněnost dobrá, menší výpadky z automobilového průmyslu. Tyto výpadky 
                      byly nahrazeny betonářskou oceli. Vyhlídka splnění HV do konce roku.  

 

Informace ZO: 
 

Úbytek členů ZO, rozjetá kampaň na nábor nových členů.  
K 13.9.2021 máme 20 PÚ absenčních (20. pracovních absenčních úrazú je překvalifikovaných neabsenční 

http://www.mspakt.cz/
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PÚ ze dne 4.9.2021 na VJ) a 88 PÚ neabsenčních. Bohužel letos i dva smrtelné. 
 
Informace z Kraje: 
 

                      Proběhlo jednání G6 a Rady KS OS KOVO MSK s tím, že hutní podniky mají dobrou zakázkovou náplň. 
Všechny ale tíží vysoké ceny vstupních materiálů. Začíná kolektivní vyjednávání s cílem dosáhnout v  
průměru 7% nárůstu mezd s nepodkročitelným minimem 1 400,- Kč. Velké problémy v Liberty Ostrava, 
stávková pohotovost pokračuje a vše se připravuje k následné stávce, pokud vedení nezačne  
komunikovat s odbory. Ve firmách jsou obavy, aby ochranná opatření vydržela na všechny produkty 

                      (momentální prověřování EK na trafo plechy a hliník). 
 

  Martin Štička – host ZO OS KOVO LETOV 

Ve firmě Latecoere je cca 400 zaměstnanců a z toho je 120 zaměstnanců v odborech. Ve firmě dochází k 
restrukturalizaci výrobní haly v podobě stěhování strojů pro zlepšení toku materiálu a výroby jako takové. 
Přes dvě desítky zaměstnanců dalo výpověď kvůli platovým podmínkám a chování vedoucího výroby. 
Vedení zareagovalo odvoláním vedoucího výroby a příspěvkem pro výrobní dělníky ve výši 2500,- Kč. S tím 
že od příštího roku chce reorganizovat mzdové tarify, což budeme jako odbory s vedením firmy 
projednávat. 
 
 

4. Informace o realizovaných akcích v regionech v roce 6-10/2021. 
 

- Zástupci Komise mladých OS KOVO v Plzeňském a Karlovarském kraji ve spolupráci s ZO OS KOVO 
ROTAREX Tachov. Uspořádali na konci června společnou akci na střelnici. Účast byla docela dobrá.  
  

- 25.9.2021 se uskutečnil v ARGO-HYTOS CZ Den otevřených dveří. Akce se vydařila, počasí přálo a účastníci 
odcházeli    obohaceni o dárkové předměty od OS KOVO. Stánek byl zapůjčen od RP HK.   
 

- 5.9.2021 Uspořádali ZO OS KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY Dětský den – zakončení prázdnin. Který se … hojné 
účasti. 
  

5. Informace o chystaných akcích mladých do konce roku 2021. 
 

- Zástupci Komise mladých OS KOVO v Plzeňském a Karlovarském kraji ve spolupráci se ZO OS KOVO 3172 
ROTAREX Tachov vyhlašují BOWLINGOVÝ TURNAJ mezi ZO a SČ (seskupení členů) OS KOVO okresu Tachov. 
Místo konání: Bowling na zimním stadionu Tachov. Termín turnaje bude 27.11.2021. 
 

6. 18.11.2021 (Flossenburg, SRN)    
 

Komisi mladých oslovil spolupracovník z německých odborů DGB Petr Arnican, ohledně tradiční pietní akce 
ve Flössenburgu, která proběhne letos 18.listopadu. Akce se již můžeme zúčastnit osobně, ale ještě bez 
doprovodu studentů. Jedná se o uctění památky mrtvých tzv. Křišťálové noci v bývalém koncentračním 
táboře Flössenburg. 

 

 

7. VIII. Sjezd OS KOVO – téma mladí 
 

Slavnostní zahájení VIII. sjezdu OS KOVO bude dne 23. června 2022 v 16.00 hodin v konferenčních 
prostorech Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9 – Vysočany. Pracovní část VIII. sjezdu OS 
KOVO bude zahájena dne 24. června 2022.  
Za komisi jsme se domluvili, že bychom naši činnost prezentovali na sjezdu formou infomačního stánku 
(stolku) s reklamními předměty a letáky. A také propagačního videa s minulých akcí a zasedání komise, 
které by mohlo být promítnuto na plátně během přestávek. 
 

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. 
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9. Různé 

 

- Členové Barbora Pavlová a Lukáš Greiner se zúčastnili konference KS OS KOVO MSK. Kde vystoupil 
místopředseda KM, účastníky seznámil s činností. Požádal, aby dali prostor mladým ve svých firmách a 
podělili se o své zkušenosti.  

- Kolegyně Barbora Beranová rezignovala v KM OS KOVO z důvodu ukončení pracovního poměru u 
zaměstnavatele. Tímto jí děkujeme za její dosavadní práci pro Komisi mladých a přejeme jí hodně štěstí. 

- Také proběhla diskuze o případných kurzech, kterých by se mohli členové komise zúčastnit.  
- Poděkovali jsme kolegovi Martinovi Štičkovi z Latecoere za přenos informací z firmy a doufáme, že se 

rozhodne stát stálým členem komise a těšíme se na případnou spolupráci.  
- A na závěr zasedaní, obešli členové KM odboráře po provozu s občerstvením pro zlepšení pracovního 

prostředí.   
 
 
 

                     Úkol: 1. Oslovit pracovníka RP s prosbou o vložení rozpočtu na akci pro mladé. 
          2. Ve všech ZO se vyfotit s transparentem JUST TRANSITION.  

  

  
 
 
 
Zapsal: Lukáš Greiner 
Třinec 12.11.2021  
 
 
 
 
  


