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Zápis č. 16/2022 ze zasedání KM OS KOVO 11.-12.3.2022 
 

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 HYTOS VRCHLABÍ   
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 
8. Anton Poráč (host, firma Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o.) 

 

předmětem jednání bylo:  

1. Přivítání hostů a vzájemná diskuse se zástupci VZO LETOV (exkurze) 
2. Přehled plnění úkolů z posledního zasedání KM OS KOVO 
3. Volba vedení KM OS KOVO 
4. Informace z regionů – členové KM si připraví prezentaci 
5. Informace o realizovaných akcích mladých v regionech 1-3/2022  
6. Informace o chystaných akcích mladých do konce roku 2022 
7. 1. máj Bayreuth – potvrzení účastníků 
8. 17. 5. 2022 – Tvorba pro Lidice – informace, účast zástupce za KM 
9. VIII. Sjezd ČMKOS – informace 
10. VIII. Sjezd OS KOVO – téma mladí 
11. Aktuální informace o dění v OS KOVO a ČMKOS 
12. Různé 
 
 

1. Diskuse s VZO, Exkurze 
Po příjezdu následovala exkurze celým závodem firmy LATECOERE, diskuse s personalistkou 
firmy a předsedou ZO LETOV P. Doležalem o letecké výrobě a aktuálních informací ke KV. 

 

2. 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. Druhý splněn v prezentaci 
   Martin Štička nesplnil. 

     
3. Volba vedení KM OS KOVO 

Dosavadní předseda KM Michael Kloss odstoupil z funkce předsedy z důvodu ukončení jeho 
členství v KM OS KOVO, dočasně ji tak vedl místopředseda KM Lukáš Greiner. 
Byla zvolena volební komise ve složení Tomáš Valášek, Barbora Pavlová a Anton Poráč. 
Následovala rezignace Lukáše Greinera na post místopředsedy KM. Poté byla zahájena volba 
předsedy KM. Na tento post byl 1 kandidátem Lukáš Greiner, který byl ve volbě zvolen novým 
předsedou KM. Na post místopředsedy kandidoval 1 člen, kterým byl Jiří Urban, který byl taktéž 
v následné volbě zvolen za nového místopředsedu KM. 
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4. Informace z regionů – členové KM si připraví prezentaci 
Urban Jiří - ZO OS KOVO HYTOS Vrchlabí  

 

Situace Covid 19  
 

Ke dni 9.03.2022 máme 5 kolegů s pozitivním výsledkem testu, kteří jsou v izolaci. V domácí karanténě není 
žádný pracovník. Souhrnně bylo na Covid-19 pozitivně testovaných 375 kolegů. Dle dostupných informací 
má k dnešnímu dni ukončené očkování 372 pracovníků. Změny opatření s platností od 14.3.2022. Povinnost 
nošení respirátorů pro zaměstnance zrušena ve společných prostorách firmy. Pro návštěvy a dopravce 
zrušena povinnost nošení respirátorů a prokazování bezinfekčnosti. Jídelna, časový harmonogram vydávání 
obědů v běžném statusu – od 11:00 do 13:00. Odstranění plexiskel v jídelně a návrat plného počtu židlí ke 
všem stolům. Příbory připraveny v boxech, ubrousky k dispozici. Meetingy Online/prezenčně-dle požadavku 
týmu. Rozestupy 1,5 m kantýna a kuřárna – tato povinnost zrušena. 
 

Informace ze závodu 
 
V AHCZ máme cca 680 kmenových zaměstnanců, z toho je 374 odborářů. Přichází stále více mladých členů, 
což nás všechny těší. Hlásí se i THP pracovníci. Zlepšila se všeobecně komunikace s nově nastupujícími 
zaměstnanci. Cílem je do konce roku 400 členů. 
Možné jednání o uvolnění předsedy ZO. 
V tomto roce se stal jeden zaměstnanec členem Odborového svazu ProLibertate. Ze strany zaměstnance se 
jednalo o momentální zkrat, kdy byl přesvědčen, že proti pandemické nařízení (testování se v zaměstnání, 
nošení respirátorů atd.) ho omezuje. Po obdržení vytýkacího dopisu požádal tuto organizaci o právní 
zastoupení. Jeho žádosti nebylo vyhověno z důvodu nízké kapacity právníků. Tento zaměstnanec opustil 
organizaci a je naším členem. 
Práce je dostatek, ovšem bojujeme s dodáním materiálů všeho druhu. Již druhý měsíc je firma v červených 
číslech.  
Zásluhu na tom má nedostatečné navýšení marže na našich výrobcích. 
Stále nemáme vedoucí/ho HR oddělení a postupně odcházejí THP pracovníci. Buď z firmy nebo přecházejí 
na jiné pozice jiných středisek. Důvodem je většinou neshody s vedoucím nebo neúnosný psychický nátlak. 
Pravidelné schůzky se zástupci vedení 1x týdně. Informativní schůzky s ředitelem společnosti 1x měsíčně 
nebo dle potřeby. 
Vedení ve spolupráci s odbory pomáhá ukrajinským zaměstnancům. Pořídili jsme putovní telefon pro 
infolinku AHCZ UA, Wifi hotspotu v kantýně pro ukrajinské kolegy a pevný telefon v zasedací místnosti 
s možností volání na Ukrajinu. 
                 
Kolektivní vyjednávání  
Celkové navýšení mzdy (vztaženo k průměrné mzdě) bude od 1.1.2022 činit 4,2 %. 
Dále každý zaměstnanec obdrží ve mzdě za 02/2022 bonus ve výši 1.950, - Kč. 
V případě mimořádně nepříznivého vývoje inflace jsou odborová organizace a vedení společnosti připraveni 
jednat na téma mezd i v průběhu roku 2022. 
Celkové navýšení mzdových nákladů pro r. 2022 činí 4,61 %. 
Kolektivní smlouva je zrevidována včetně drobných úprav, převážně v sociální oblasti. Platnost kolektivní 
smlouvy je sjednána na dobu určitou od 1.1.2022 do 31.12.2022 

Informace z regionu 
Dne 21.2. se uskutečnil VO Trutnov, který jsme pořádali. Předmětem jednání byla příprava na krajskou 
konferenci 8.dubna, které se zúčastním s přednesem o činnosti KM. 
Příprava na VIII. Sjezd OS KOVO. Diskutovalo se o stanovách OS KOVO i o kandidátech na funkce OS KOVO 
na další volební období. 
Požádal jsem vedoucího RP Hradec Králové pana Rudolfa Procházku o finanční příspěvek na akce pro mladé 
na tento rok. Dále jsem požádal o spolupráci RP, při hledání vhodného kandidáta do KM z Pardubického 
kraje. Oběma žádostem bylo vyhověno. 
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Peter Hužvár – ZO OS KOVO ROTAREX TACHOV 
 

Informace z ZO Rotarex Tachov 
• Byl zvednutý příspěvek za zastupování za vedoucího směny z 15Kč na 40kč 
• Aktuální stav lidi v Rotarexu 108 členů, z toho 40 mladých, celkem 358 zaměstnanců  
• Měsíčné schůzky s personálním oddělením  
• Schválení programu zasedání KM v Rotarex Tachov 20-21.5.2022 

 
Plánované akce v ZO Rotarex Tachov 
 
19.3.2022 máme bowling za podpory zástupce mladých, účast je 45 lidi s toho minimálně 20 mladých. 

 
Informace z Regionu 
 

• 15.3.2022 je zasedání KS Plzeň, kterého se zúčastním  
• 30.3.2022 je konference krajů Karlovarský a Plzeňský  
 

Akce plánované v regionu 
 

• Možnost plánovaný Odborový víkend pro Karlovarský a Plzeňský kraj pro mladé odboráře, 
bude prezentováno na konferenci z důrazem na možnou účast základek 
• V září 2022 by se měl pořádat opět turnaj ve střelbě v Tachově 

 

Stanislav Macek – ZO OS KOVO ORRERO 
 

Firma se stále rozrůstá, rozšíření výroby, skladů, parkoviště, nová hala ze staré budou solné lázně, instalace 
nové klimatizace. 
Nábor nových zaměstnanců. V plánu nové šatny (musí se dořešit hygiena). 
Úbytek členské základny, stížnosti odborářů na špatnou informovanost. 
Od dubna končí hospodářka, budou nové volby i na funkci místopředsedy. 
Uspořádána sbírka starších, použitých mobilů pro ukrajinské uprchlíky pro možnost volání na Ukrajinu. 
Covid – v únoru testování 2x týdně, od března pouze 1x týdně. Roušky se stále nosí z důvodu prevence. 
Kolektivní smlouva platná od 11/21 do 11/22. Probíhaly videohovory s italským majitelem.  
Navýšení o 6 % cca 3000Kč. 4 % cca 2000Kč do tarifu, 2 % cca 1000Kč do pohyblivé složky mzdy. 
Průměrná mzda 42000Kč. 
Dne 22.2.2022 proběhlo školení na hospodaření ZO a Zc RP poskytli konzultace potřebným ZO v oblasti 
vnitřních předpisů ZO, odměňování zaměstnanců, použití kamerového systému Zl v závislosti na ZP 

 
Barbora Pavlová - ZO OS KOVO Arcelor Mittal Karviná 

Shimano 

Po lednovém navýšení je průměrná mzda 29.782 Kč 
OP 29.056 Kč THP 36.759 Kč 
Začíná tzv. fáze č.3. - v nové hale externí firma právě pracuje na rozvodu vzduchu (cca ¾ haly) = na 
konci března se plánuje přestěhovat obsluhované automatické stroje OP, na tuto novou halu. 
Po zrušení oslav výročí firmy 100 let a Karviná 20 let (Loni) je naplánováno, místo toho, 
„ Velký den pro rodinu „ v teplejších měsících – zatím žádné podrobnější informace nemáme. 
Nyní se chystá 18.3 vyhlášení 10 ti letých zaměstnanců (dar: hodinky s věnováním, hodnota 
cca 5.000 Kč) a 20ti letých (5 dní dovolené navíc, nebo 5.000 Kč na kartu benefit +) 

- Zkoušeli jsme vyjednat, aby pro 20 ti leté bylo alespoň obojí najednou – bohužel to neprošlo. 
Od celozávodní dovolené v červenci, přechází 2 oddělení. Z nepřetržitého provozu na 3 směny. 



                                                                                  

4 

 

11.-12.3. 

2022 

Praha 

ZO AM 
Zúčastnila jsem se s Lukášem Greinerem zasedání Rady KS OS KOVO MSK + setkání členů Rad 
Moravy, v Horní Lomné dne 17.2.22. =) informace s RP Ostrava Martinem Sýkorou 

- =) informace z jednotlivých krajů, regionů, ZO, RP OS KOVO a ČMKOS. 
- =) hostem byl Josef Středula 

Konference DO Mölnlycke Health Care (Havířov, Karviná) – volba místopředsedy MHC Havířov, 
člena výboru MHC, zástupce pro KM Antona Poráče, probrání demonstrace před MHC Karviná 
Naplánovaná konference ZO na 27.3 
Dostali jsme prosbu ze ZO Brembo Ostrava, že pokud je ve firmách nedostatek zaměstnanců 
(převážně žen), nabídnout možnost zaměstnavateli, zaměstnat příchozí rodinné příslušníky, kteří 
přijeli z Ukrajiny za svými příbuznými, pracujícími v Brembu Ostrava. 
Plánování akce KM s Lukášem Greinerem a Ondřejem Bujokem. 

 

Lukáš Greiner –ZO OS KOVO Třinecké železárny 
 

Informace vedení TŽ k vývoji výroby ve skupině TŽ-MS50 % výroby nemůžeme jít, došlo by k poškození VP. 
Dále upozornil,  

Výrobní ředitel podrobně seznámil členy VZO s aktuálními problémy v souvislosti válečného konfliktu na 
Ukrajině - dodávka surovin hlavně železné rudy, které mají za následek omezování výroby. Zatím snížení o 
25 % na vysokých pecích (aktuálně 32 taveb) a uvidíme, jak dál. Pod 50 % výroby nemůžeme jít, došlo by k 
poškození VP. Dále upozornil, že omezení výroby bude mít dopad i na dceřiné společnosti a další 
firmy působící ve skupině TŽ-MS. 
 
Informace vedení TŽ k vývoji výroby ve skupině TŽ-MS 
 
Personálního ředitele PR informoval o nepříznivé výrobní situaci v TŽ způsobené problémy s dodávkou 
surovin z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině a následnými možnými dopady na zaměstnance. 
Informoval o jednání DK TŽ, které proběhlo v úterý 1.3.2022, kde požádali stranu odborů o projednání 
některých záležitostí týkajících se PKS. Podrobně okomentoval jednotlivé požadavky a požádal členy RP 
o pochopení nastalé situace, kdy musíme v nejvyšší možné míře realizovat úspory v nákladech.  

Zároveň informoval o rozhodnutí akcionářů a představenstva TŽ a MS založit účet a zaslat z obou 
společností po 1 mil. Kč na pomoc Ukrajině. Na závěr vyzval k solidaritě. 

 
INFORMACE ZE ZO OS KOVO TŽ 
 
Předseda ZO podrobně okomentoval průběh jednání DK dne 1.3.2022, na kterém informoval stranu 
zaměstnavatele, že Odborové organizace vzaly tyto informace na vědomí a vnímají, že situace je velmi 
nepříznivá, požadavky projednají v rámci mimořádné Rady předsedů a následně vyjádření RP najednání DK 
4.3.2022. 

Dále informovaly stranu zaměstnavatele o jednáních OS KOVO s MPO a MPSV na základě konfliktu na 
Ukrajině, ohledně legalizace a zavedení kurzarbeitu nebo znovuzavedení programu Antivirus (státní 
kompenzace pro zaměstnance v průmyslu ČR), což by v této situaci významně pomohlo. Schůzka 
potvrzena s ministrem Síkelou (MPO) 7.3.2022. Budeme také chtít otevřít dřívější odchody do důchodu z 
náročných profesí a státní odstupné, jak bylo při restrukturalizaci ocelářství, pro maximální udržení 
zaměstnanosti. 

 
INFORMACE ZE ZO OS KOVO TŽ 
 
Předseda ZO informoval podrobně o průběhu kolektivního vyjednávání v TŽ a dceřiných společnostech. 
Přílohy č. I k odměňování máme uzavřené u všech společností, u dvou nám chybí dodělat PKS a sociální 
oblast. Dále informace o KV v ČR, kde působí OS KOVO, dle jednotlivých krajů.  
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INFORMACE ZE ZO OS KOVO TŽ 

 
Výsledek kolektivního vyjednávání. 

 4,3 % + 2,2 % + 2,5 % 
Základního nárůstu u zaměstnanců ranních směn v průměru 1 771,- Kč.  

                                                          u směnových                        2 596,- Kč. 

V roce 2022 ze základny 37 286,-Kč dosáhneme průměrného výdělku v základním růstu 39 710,- Kč a při 
splnění HV 40 642,- Kč 

Dále se podařilo dohodnout platnost výhod PKS a příloh od 1.1.2022, mzdové výměry od 1.2.2022. 
Odměna 10 000,- Kč bude vyplacena za leden v únorovém výplatním termínu všem stejně! 

Základna pro rok 2023 je stanovena ve výši: 38 889,- Kč (4,3 %). 

 
INFORMACE Z REGIONU 
Předseda ZO podal podrobné ekonomické ukazatele a vývoj inflace v ČR, která dosáhla v roce 2021 výše 3,8 
%, leden 2022 ve výši 9,9 %, vývoj cen surovin a energií, dále vývoj aktuální situace v ocelářství.    

Podal aktuální informace OS KOVO a ČMKOS; informoval o jednání Tripartity MSK 2.2.2022 a přípravě 
podkladů k Operačnímu programu Spravedlivá transformace 2021-2027. 

O jednání pracovní skupiny pro ocelářství při MPO dne 10.2.2022; byli osloveni euro poslanci ČR k                         
„Udržitelná a spravedlivá transformace pro průmysl a pracovníky” 
 

Martin Štička – ZO OS KOVO LETOV 

Informace z firmy Latecoere 

Ve firmě je zaměstnáno 406 zaměstnanců z toho je v odborech 122 členů. Momentálně ve firmě probíhá 
sbírka na pomoc pro lidi na Ukrajině, každý zaměstnanec může donést vybavení dle předloženého seznamu 
do 15.3. 
Proběhla změna v podobě firmy, která zajištuje stravování pro naši firmu. Dříve to byla společnost Sodexo 
nově je to firma Aramark. Cituji: Ponechat si firemní benefity a stravenky, ale zbavit se cateringu. Tuto 
strategii zvolila česká pobočka francouzské společnosti Sodexo, která právě prodává svou cateringovou 
divizi. Do své sítě ji zapojí americká skupina Aramark, z níž se stane nová jednička českého cateringového 
trhu. 
Ohledně odchodu zaměstnanců a náboru nových zaměstnanců. Odchod nespokojených zaměstnanců, už je 
takřka za námi. Za tu dobu bylo přijato 15 nových zaměstnanců na pozici Operátor CNC strojů z toho jich 
zůstalo 10. 

Kolektivní vyjednávání 2022 

V našem podniku probíhá KV. Proběhlo zatím 6. kol vyjednávání mezi OS KOVO Letov a vedením společnosti 
Latecore. Zatím se nedohodli žádné podmínky. Odbory požadují přidání minimálně ve výši inflace 6 % 
ideálně 7,5 % a zachování stávajících benefitů. Vedení se snaží najít úspory kde se dá, a to snížením 
některých benefitů a přidáním pod míru inflace. 

Montážní výroba 

Stále probíhá převod montážní linky do Bulharska a zaškolování Bulharských kolegů. 
Za tímto účelem odbory vyjednali pro zaměstnance, kteří pojedou do Bulharska zaškolovat tamní 
zaměstnance a pomoci rozjet montážní linku navýšení stravného (diety) z 35 EUR na 56 EUR. Také pro 
zaměstnance montáže, kteří ještě nedostali výpověď a zůstávají nápomocni při převodu montážní linky, 
bylo vyjednáno navíc 100 tisíc ke klasickému odstupnému, poté co dostanou výpověď po dokončení 
převodu montážní linky. 

Kolektivní vyjednávání v mateřské firmě Latecoere 

V současné době probíhá také KV ve Francii. Po oznámení, že zaměstnanci dostanou přidáno 2,3 % byla 
vyhlášena stávka a na 2 hodiny se zastavila výroba v celé firmě Latecoere sídlící v Toulouse. 
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Anton Poráč - ZO OS KOVO ArcelorMittal Karviná 

Firma Mölnlycke působí v ČR již 20 let a zabývá se zdravotním odvětvím, kompletací chirurgických setů 
k plánovaným operacím. V roce 2016 otevřena nová továrna v Havířově. V obou firmách zaměstnáno cca 
1000 zaměstnanců z toho cca 182 členů. 
Na konci roku 2021 nedopadla shoda o růstu mezd. Návrh odborů 6 %. Zaměstnavatel vydal jednostranný 
mzdový předpis a navýšil mzdy o 4 %. Dne 24.2.22 byla před firmou zorganizována demonstrace na podporu 
ZO. Zaměstnavatel si vzal 14 dní na propočítání možných ekonomických nákladů a 9.3.22 došlo k navýšení 
mezd o 6 % a měsíce leden a únor byl dorovnán. 

5. Informace o zrealizovaných akcích mladých 1-3/2022 

V tomto období nebyly realizované žádné akce. 
                              
6. Informace o chystaných akcích mladých do konce roku 2022 

 ZO Rotarex Tachov – Bowlingový turnaj 19.3 cca 45 účastníků 
 19.-20.4.22 Jihomoravský kraj - Moravec 

7. 1.máj Bayreuth – potvrzení účastníků 
Zástupci KM se domluví operativně dle možností, na místě se přihlásili: Greiner, Urban, Macek 
 

8. VIII. Sjezd ČMKOS – informace 
Informace předal Tomáš Valášek formou prezentace. 
Diskuze se zástupci KM. 

 
9. VIII. Sjezd OS KOVO – téma mladí 

 Informace předal Tomáš Valášek formou prezentace. 
Diskuze se zástupci KM. 
                                                              

10. 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. 

11. Různé 
 

Členové se dohodli že na každé zasedaní KM si předem budou určovat, jak zapisovatele, tak i předsedajícího. 
Z důvodu zdokonalování se.   
Také proběhla diskuze o případných kurzech, kterých by se mohli členové komise zúčastnit.  

 
Úkol: Připravit si text o KM na konference a krajská sdružení. 

         
  
  
 
Zapsal: Jiří Urban 
Praha 12.3.2022  
 
 
 
 
  


