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Zápis č. 18/2022 ze zasedání KM OS KOVO 22.-23.9.2022 
 

Účast dle prezentační listiny: 

1. Bc. Bujok Ondřej – ZO OS KOVO Třinecké železárny (host) 

2. Diviak Kamil – ZO OS KOVO Bosch (host) 

3. Dvořák Václav – ZO OS KOVO Rotarex Tachov (host) 

4. Greiner Lukáš – předseda KM ZO OS KOVO Třinecké železárny 

5. Hon Martin – (host) ZO OS KOVO Brano (host) 

6. Macek Stanislav – člen KM ZO OS KOVO ORRERO 

7. Paták Petr – člen KM ZO OS KOVO ORRERO 

8. Pavlová Barbora – člen KM ZO OS KOVO ArcelorMittal Karviná 

9. Štička Martin – člen KM ZO OS KOVO Letov 

10. Urban Jiří – místopředseda KM ZO OS KOVO Hytos 

11. Valášek Tomáš – Centrála OS KOVO 

 
Předmětem jednání bylo: 

1. Exkurze v Třineckých Železárnách 

2. Přivítání hostů a vzájemná diskuse se zástupci VZO TŽ 

3. Přehled plnění úkolů z posledního zasedání KM OS KOVO 

4. Informace z regionů – členové KM si připraví prezentaci 

5. Informace o realizovaných akcích mladých v regionech 6-9/2022 

6. Informace o chystaných akcích mladých do konce roku 2022 

7. VIII. Sjezd OS KOVO – zhodnocení 

8. Akční plán mladých v rámci IE – on-line 29.9. 

9. Flossenburg – 11/2022 – účast za KM 

10. Aktuální informace o dění v OS KOVO a ČMKOS 

11. Různé 
 

1. Exkurze v Třineckých železárnách 

Třinecké železárny, kterým místní neřeknou jinak než Werk, patří k průmyslovým 

podnikům s nejdelší tradicí hutní výroby v České republice. Dnes významný podnik s 

uzavřeným hutním výrobním cyklem byl založen v roce 1839 Těšínskou komorou, kterou 

v té době vlastnil arcivévoda Karel Habsburský. 

Po příjezdu do TŽ, nás zástupci ze strany TŽ vzali na exkurzi do výroby. Při této 

příležitosti jsme navštívili Kyslíkovou konvertorovou ocelárnu, kontijemnou trať a úpravu 

lesklých tyčí. 

 

2. Přivítání hostů a vzájemná diskuse se zástupci VZO TŽ 
Po ukončení exkurze následovalo malé zasedání se zástupci vedení ZO TŽ, kde nám byly 

představeny informace o dění v odborové organizaci Třineckých železáren. 

3. Přehled plnění úkolů z posledního zasedání KM OS KOVO 
Z minulého zasedání v Tachově vyplynuly tyto úkoly: 
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Úkol č.1: Všichni členové KM si podrobně prostudují zaslaný e-mail od Tomáše Valáška a seznámí své 

VZO.  Případná účast na kurzu K20. 

Úkol č.2: Vybraní zástupci pro VIII. Sjezd, potvrdí svou účast do konce května na e-mail Tomáši 

Valáškovi. 

Všichni členové KM zadané úkoly splnili. 

 

4. Informace z regionů – Členové KM si připravili prezentaci 
 

Urban Jiří - ZO OS KOVO HYTOS Vrchlabí  

Vývoj situace Covid-19 

Vzhledem k zhoršující se situaci v rámci Covid-19 se zavádějí opatření. 

- Montáž plexi v jídelně 

- CU pásky na klikách u dveří 

- Rozestupy min. 1,5m 

- Preferují se on-line meetingy 

- Dezinfekce rozmístěná po pracovištích 
Informace z provozu AH-CZ 

- 1.6.2022 nástup nového HR Managera – paní Křemenská 

- 1.8.2022 nástup nového Manažera strategického nákupu 

- Firma Klöpfel – podpora strategického nákupu, snížení cen materiálů, jednání 

s dodavateli 

- Navýšení mezd od 1.7.2022 o 900 kč na pracovníka, s výjimkou first line 

managementu – solidarita s firmou 
 

Informace z provozu AH-CZ 

- Prodej skupiny Argo Hytos: oznamujeme, že společnost ARGO-HYTOS našla 

partnera ve společnosti Voith Turbo. Odpovídající smlouva byla podepsána           

6. června 2022. Dokončení transakce se očekává v srpnu 2022 a podléhá schválení 

všech regulačních orgánů. 

- Advanto – v mobilní nebo webová aplikace – „výplata kdykoli“, 11.7. spuštěna 

informační kampaň + informace na firemním facebooku „jsme ARGO-HYTOS!“ 

od 15.7. – lze plně využívat 

- Charitativně-sportovní projekt Argo Hytos pomáhá sportem 

- Průzkum spokojenosti zaměstnanců: 13.9. – 23.9.2022 

- od KT 38 obnovení Korona týmu 
 

Informace z regionu 

- Pro mladé členy OS KOVO jsme dne 12.9.2022 zorganizovali v Ústí nad Orlicí 

setkání a školení, které mělo za cíl předat základní informace o fungování našeho 

RP a OS KOVO jako celku a rovněž zjistit náhled mladých na odborovou činnost. 

Pro účastníky jsme připravili dotazník, který si vyhodnotíme a se získanými 

informacemi budeme pracovat. Rovněž se těšíme na vypracování „domácího 
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úkolu“, který bude po vyhodnocení dobrým vzorkem a přínosem pro naši další 

práci. Vystoupil zde i člen komise mladých OS KOVO Jiří Urban, který 

zúčastněným předal informace o fungování komise a následně své kolegy vyzval 

k případné aktivní spolupráci. Setkání mladých se rozhodně vydařilo, všichni z něj 

máme dobrý pocit a těšíme se na opakování v příštím roce 
 

 

Lukáš Greiner – ZO OS KOVO Třinecké železárny 

Informace z Třineckých Železáren 

- informace o situaci s výrobou v TŽ: probíhá blok oprav na provozech, obchodníci 

mají obavy o nadcházející období – podzimní naplněnost není nejlepší; 

- ochlazení na trhu, máme méně zakázek na některé materiály (např. VJ – tyče 

SBQ pro automobilový průmysl) komerční prostoje na provoze VJ; 

- momentálně se všechny suroviny daří zabezpečit, ale začíná být problém s 

uhlím, ceny šrotu klesají, ale ostatní suroviny a energie rostou a jsou velké obavy 

z dodávek zemního plynu 
BOZP 

- k 12.9.2022 máme 14 pracovních úrazů s absencí nad 3 dny a 65 poranění; 

- od 1.9.-31.10.2022 probíhají zkoušky BOZ kategorie „ostatní zaměstnanci“ 

- personální ředitel požádal všechny, aby přenesli na zaměstnance v současné 

nervózní době zvýšenou pozornost na bezpečnost práce v nadcházejícím bloku 

oprav 
 

Informace ze ZO OS KOVO Třinecké Železárny 

 

- odbory požádaly o vyplacení odměny za HV ve výši 5 tis. a navýšení TS o 1000,-

od 1.9.2022. Odměna schválena byla, a to ve výplatě za srpen. Navýšení TS bylo 

zaměstnavatelem zamítnuto; 

- probíhají výbory OJ a PO, ze kterých vyplynou priority pro letošní KV. Výsledky 

budou diskutovány na Radě předsedů TŽ 4.10.2022. 

- nadále se podílíme na jednáních k dřívějším odchodům do důchodu z náročných 

profesí (poslední jednání na MPSV proběhlo 14.9.); 

- připravujeme ve spolupráci s RP Ostrava školení funkcionářů, které proběhne  

11.-12.10.2022 v penzionu Beskydka; 

- Mladí Kováci připravují turistický pochod „Javorovy, Ostry, to sum moje śostry“ 

pro členy a jejich rodinné příslušníky, který se uskuteční 15.10.2022 

- připravujeme také pro děti svých členů již tradičního „Mikuláše“, akce proběhne 

11.12.2022 v KD Trisia 

- svým členům poskytujeme bezúročné zápůjčky z prostředků ZO ve výši do 20tis 
 

Vašek Dvořák – ZO OS KOVO Rotarex Tachov 

Ze ZO 

- Počet členů mírně klesl ale stále jsme přes 100 členů. 

- Navýšení stravenek o 5kč. 

- Účast na mítinku Proti Chudobě v počtu 4 lidí však z okresu cca 20. 
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- Příprava na kolektivní vyjednávání. 

- Organizování vánočního večírku. 

 

Zprávy z kraje 

- Rada krajského z družení probrala akci proti Chudobě a akci mladých 10.9. 

V Tachově. 

- 10.9. Proběhl turnaj ve střelbě družstev, kteří organizovali mládí Plzeňského a 

Karlovarského Kraje a člen KM Václav Dvořák. Přítomno bylo cca 40 

mladých odborářů, za podpory jejich starších kolegů se počet vyšplhal cca 120 

účastníků.  

- Na 1 místě Panasonic Planá, na 2 Gramer, 3 Rotarex Praha, kde úspěšně 

zastupoval Komisi mladých Václav Dvořák. Akci hodnotím jako vydařenou i 

když nevyšlo počasí. 

- Nyní příprava na demonstraci 8.10.v Praze. 

 
Martin Štička – ZO OS KOVO Letov 

Informace ze společnosti Latecoere:  

• V naší spol. pracuje 410 zaměstnanců, z toho je 120 členů odborové organizace. 

• Jak jsem informoval na zasedání v dubnu 2022, byla podepsané kolektivní smlouva, dle 

které proběhne druhá část navýšení mezd o 1 500 Kč pro každého zaměstnance. 

• Vzduchotechnika na hale M6 pokročila, nyní je vybrána firma a čeká se na předložení 

projektu.  

• Do rozpočtu spol. na příští rok 2023 byla zahrnuta renovace sociálního zařízení. 

• Letos proběhlo 2x zdražení jídla v závodní jídelně o 10 %, po dohodě s odbory a 

s přihlédnutím k současné situaci, celé navýšení uhradí zaměstnavatel. 

• Byl navýšen příspěvek pro mimopražské zaměstnance na dopravu. 

• Zaměstnancům pracujícím na montáži, kteří se podíleli na transferu do Bulharska, se 

začaly vyplácet slíbené odměny ve výši 100 000 Kč. Týká se to 80 zaměstnanců. Tito 

zaměstnanci měli být po transferu propuštěni. Došlo ke změně situace, zaměstnavatel je 

nechce propustit a hledá nové možnosti pracovního zařazení ve spol. 

• Od října 2022 se znovu spouští výrobní program Boeing, který byl momentálně na  

2 roky pozastaven. 

• V současné ekonomické situaci má zaměstnavatel zafixovanou sazbu elektřiny, což 

však neplatí u ceny plynu, a to z důvodu uzavření nové smlouvy ze strany 

managementu. Cena plynu se zvedne o 6násobek. 
 

Pavlová Barbora – Z OS KOVO ArcelorMittal Karviná 

Informace z firmy 

- Příprava na vyjednávání KS. 

- Z důvodu dovolených proběhla pouze jedna schůzka s vedením. 

- Z důvodu dovolených a paragrafů – přesčasy. 

- Do konce roku má dorazit 12 nových CNC strojů. 
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- Přes letní dny se Nám podařilo snížit hraniční teplotu na halách pro bezpečnostní 

pauzy (z 34 na 32 stupňů). 

- Zaměstnanci z nové haly – prodloužení první pauzy z 10 min na 15 min. Stále 

v řešení. 

- Firma chce úplně zrušit stravenky a nahradit automatem na jídlo. Firma dopoledne 

doveze pouze objednané jídlo, dá jej do automatu, který ho ohřeje (víkendy – ranní 

směny) a u nočních buď zaměstnanec sní nebo vezme domů. 

- Domluveno pro část zaměstnanců přeštítkování firemních triček (pokud bude 

vyhovovat, přeštítkování všem). 
 

Stanislav Macek a Paták Petr – ZO OS KOVO ORRERO 

Informace z Firmy 

- Fluktuace zaměstnanců. 

- Agenturní zaměstnanci z Ukrajiny. 

- Omlazování pracovní síly, avšak zůstávají krátce. 

- Firma se stále rozrůstá, pokračují pracovní práce na nové hale pro solné lázně. 

- Firma představila nový benefit. Nákup zboží se slevou ve 15 % na sortiment 

nabízený v obchodním řetězci. 

- Účast na akci WAKEBOARD pořádané zástupci KM moravskoslezského kraje. 

- Dne 22.9. proběhne společenská akce pro členy i nečleny ZO. 
 

Informace z regionu 

- Dne 15.9. školení KV a mezd. 

- Účast na VIII. sjezdu OS KOVO. 

- Reprezentace KM OS KOVO. 

- Účast na meetingu PROTI CHUDOBĚ. 
 

Kamil Diviak (host) – ZO OS KOVO Bosch 

Organizace ve firmě Bosch Diesel Jihlava 

Kolektivní smlouva: 

- Kolektivní smlouva na 2 roky 2022/2023. 

- 2200,- na penzijní spoření a od roku 2023 2400,- 

- Předdůchodový program. 

- Školka non-stop – 75 % kapacity pro Bosch. 

- Jídlo na noční směně hradí firma 100 % 

- Zápůjčka až 300 000,- na cokoli bez úroku (z peněz firmy). 
 

Informace z firmy Bosch 

- Aktuálně probíhá jednání s firmou o dorovnání inflace. 

- Předseda uvolněn a placen z prostředků firmy. 

- Místopředseda uvolněn z důvodů členství ve výkonném vedení ERZ za střední a 

východní Evropu. 
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- 650 členů v naší odborové organizaci a celkem cca 1000 členů v odborech ve firmě 

z celkových 3900 zaměstnanců. 
 

Martin Hon (host) – ZO OS KOVO Brano 

Jsem z Firmy Brano a.s. z Hradce nad Moravicí. 

Naše firma se zabývá výrobou součástek do automobilů. 

To jsou například- ZÁMKY SEDAČEK   SKLOPENÍ SEDAČEK 

BOČNÍ DVEŘE - DÍLY   OTEVÍRÁNÍ 5. DVEŘÍ 

ZADNÍ KAPOTA - DÍLY  PALUBNÍ NÁŘADÍ 

PŘEDNÍ KAPOTA - DÍLY  AUTOZVEDÁKY 

ZAVÍRAČE DVEŘÍ   PÁKY RUČNÍ BRZDY 

ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ   PEDÁLOVÉ ÚSTROJÍ 

PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ ELEKTROPŘÍSLUŠENSTVÍ 

Dále děláme heverové zvedáky 20t které se využívají po celém světě při stavění mostů, a další 

zvedací a zavírací zařízení které ještě nese modrou značku Brano (Brano zavírá samo). 

Zaměstnanců máme v Hradci nad Moravicí 1 350 (Ve všech pobočkách okolo 2 000 lidí), 

naše odborová základna činí momentálně 272 aktivních členů. (k tomu 150 důchodců) 

 

Odborová organizace 

Naše odborová organizace působí v pěti pobočkách Brano a.s. 

A to jsou Brano Olomouc, Brano Litovel, Brano Zubří, Brano Jilemnice, Brano Rakovník 

Brano Jilemnice a Brano Rakovník má své vlastní předsedy. 

Každý rok máme vyjednanou kolektivní smlouvu, která čítá 66 stran a je podle mne velice 

dobře propracovaná. 

 

10 % agenturních zaměstnanců (dáno kolektivní smlouvou). 

Obchází se to tak, že je vezmeme za kmenové zaměstnance. 

Tito zaměstnanci do odborů nevstupují. 

Hlavní důvod je ten, že tito zaměstnanci se střídají po 3-4 měsících. 

 

5. Informace o realizovaných akcích mladých v regionech 6-9/2022 
 

- Zástupci KM Moravskoslezského kraje ve spoluprací RP Ostrava uspořádala o 

prázdninách akci pro mladé.  Wakeboard day 
https://kovotz.rajce.idnes.cz/Wakeboard_day_s_OS_KOVO_2022/? 

- 10.9. Proběhl turnaj ve střelbě družstev, kteří organizovali mládí Plzeňského a 

Karlovarského Kraje a člen KM Václav Dvořák. Přítomno bylo cca 40 

mladých odborářů za podpory jejich starších kolegů se počet vyšplhal cca 120 

účastníků.  

http://www.brano.eu/portfolio/zamky-sedacek/
http://www.brano.eu/portfolio/autozvedaky/
http://www.brano.eu/portfolio/bocni-dvere-dily/
http://www.brano.eu/portfolio/otevirani-5-dveri/
http://www.brano.eu/portfolio/zadni-kapota-dily/
http://www.brano.eu/portfolio/palubni-naradi/
http://www.brano.eu/portfolio/predni-kapota-dily/
http://www.brano.eu/portfolio/autozvedaky/
http://www.brano.eu/portfolio/zavirace-dveri/
http://www.brano.eu/portfolio/paky-rucni-brzdy/
http://www.brano-zz.cz/vyroba/zvedaci-zarizeni/
http://www.brano.eu/portfolio/pedalove-ustroji/
http://www.brano.eu/portfolio/pneumaticke-odpruzeni/
http://www.brano.eu/portfolio/elektroprislusenstvi/
https://kovotz.rajce.idnes.cz/Wakeboard_day_s_OS_KOVO_2022/?
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- Pro mladé členy OS KOVO jsme dne 12.9.2022 zorganizovali v Ústí nad 

Orlicí setkání a školení, které mělo za cíl předat základní informace o 

fungování našeho RP a OS KOVO jako celku, a rovněž zjistit náhled mladých 

na odborovou činnost. 
 

6. Informace o chystaných akcích mladých do konce roku 2022 
 

- Mladí Kováci ve spoluprací ZO Třinecké železárny připravují turistický pochod 

„Javorovy, Ostry, to sum moje śostry“ pro členy a jejich rodinné příslušníky, který 

se uskuteční 15.10.2022 

- V sobotu 8. října ve 12:05 sejdeme se na Václavském náměstí v Praze na 

demonstraci Proti chudobě, abychom vládě vyslali jednoznačný vzkaz: je třeba 

bezodkladně konat a pomoci lidem a firmám zvládnout současnou situaci. A to není 

možné bez skutečně efektivních kroků vlády. Odmítáme propad reálných příjmů, 

propad do chudoby, nemravné marže a zneužívání situace, škrty bez jasné strategie 

a nesmyslné snižování příjmů veřejných rozpočtů. 

- Jinak nejsou žádné jiné stanovené datumy chystaných akcí, ale několik akcí je ve 

fázi příprav. Pro více informací sledujte webové stránky OS KOVO nebo ZO.  
 

7. VIII. Sjezd OS KOVO – zhodnocení 
 

- Tomáš Valášek nás podrobně informoval o VIII. Sjezdu OS KOVO, který doplnil i 

prezentací v podobě videozáznamu. 
 

8. Akční plán mladých v rámci IE – on-line 29.9.2022 

 

- Projednávání úkolu. 

- Doporučení pracovní skupiny mladých industriALL european „jak lépe mladé 

začlenit“. 

- Stanovit jasné cíle u každé ZO. 

- Modernizovat komunikaci a využít všechny dostupné prostředky včetně internetu a 

sociálních médií. 

- Zástupce KM za OS KOVO Stanislav Macek, přednese stanovisko plánu 

k akčnímu plánu mladých v rámci IE on-line 29.9.2022. 
 

9. Flossenburg – 11/2022 – účast za KM 
 

• Dostali jsme pozvání (10.11.2022) na akci Křišťálová noc ve Flossenburgu 

• KM se rozhodlo zúčastnit a vezme studenty ze škol do Flossenburg cca 15–20 

návštěvníků. 

• Do 3 týdnů se členové KM odborářů vyjádří k účasti na akci Flossenburg. 
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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. 

• Předběžně nás informoval a představil termíny kurzů chystané pro příští rok 2023, 

kde pro nás vyzdvihl hlavně dva kurzy, a to K5 a K19.  

• K5 „Jak mít čas na to důležité“ 27.3. – 29.3.2023 (předběžný termín). 

• K9 „Komunikace základní dovednosti funkcionáře“ 23.10. – 25.10.2023 

(předběžný termín). 
 

11. Různé 
 

• Volná komunikace a otázky k probraným tématům. 

• Apelování na nábor nových členů pro komisi mladých odborářů. 

• 9. – 10.12.2022 je další zasedání KM v Praze na Olšance. Při tomto zasedání jsme 

se domluvili procvičení držení mikrofonu při mluvení. 

• Určení správce Facebook stránek „Mladí Kováci“; zvoleného správce vyslat na 

školení. 
 

Demonstrace 8.10.2022 

- Jednání s policií ČR. 

- Zajišťování vlakové dopravy. Příprava objednání dvou vlaků 

z Moravskoslezského kraje. 

- Na Václavském náměstí bude vyhrazený sektor pro odboráře před pódiem. 

Odboráři budou označeni červenými náramky nebo vybavením s logem OS / 

ČMKOS. 

- Vybavení demonstrantů vybavením pro demonstraci (píšťalky, řehtačky, vlajky a 

banery). 

- Přednesení doporučení pro účastníky. 

- Informace na webu OS KOVO nebo www.protichudobe.cz 
 

úkol č.1: Vytvoření strategického plánu v ZO pro nábor nových členů 

úkol č.2: Prostudování dokumentů své ZO 

úkol č.3: Tomáš Valášek zajistí vizitky všem členům KM odborářů. Zhotovení 

vizitek a předání na KM odborářů v prosinci. 

Zapsal: Martin Štička 

Praha 25.9.2022 

 


