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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika Číslo: 2019/24 
 

Datum: 18. 9. 2019 Čas: 11:30-14.00 Místo: školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil: Marta Polášková – místopředsedkyně 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: Ing. Kamil Kičmer 

Nepřítomní: 
R. Pastrňák, S. Hradil, M. Klein, J. Havlický, I. Pěknica, M. Pytlík, S. Trávníček, 
J. Motal-omluveni 

 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR 
4.  Plán zasedání VZO na IV. čtvrtletí 2019 
5.  Plnění úkolů 
6.  Organizační  
 
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

      Místopředsedkyně ZO kol. Marta Polášková seznámila členy VZO s návrhem programu 
zasedání VZO. 

      

     

   [2019/24] VZO schválil navržený program zasedání.  

 

Ad 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání 

K zápisu nebyla vznesena žádná připomínka.  

      

 

Ad 3) Aktuální informace ředitelů závodů  
 

Ing. Kamil Kičmer – záv. 10 

Výroba na Z10 pokračuje, probíhají i plánované opravy. 
 
 
R. Kögler : Jak to vypadá s výrobou koksu pro Galati? 
Ing. Kičmer : Odešla smlouva na dodávku zkušebního množství. Za září má odejít 3 tis. tun, které 
si otestují a pak se uvidí. 
 
A.Konvička : Budeme schopni dodávat zároveň i do Galati, když se výroba rozjede naplno? 
Ing. Kičmer : Ne. 
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Závěry VZO : 

 
 
I.Maceček : Na novém odkyselovači jsou nějaké problémy. 
Ing. Kičmer : Dělaly se testy, bude se to řešit. 
 
R. Kögler : Za 2. čtvrtletí jsme překračovali parametry spotřeby páry. 
Ing. Kičmer : Za minulé čtvrtletí jsme žádali GŘ o zohlednění tohoto parametru, ale nebylo to 
schváleno. V září se tento parametr plní. 
 
R. Kögler : Na biologii je zkorodované potrubí vzduchu u šatny 3. 
Ing. Kičmer : Potrubí je objednané. Po dodání proběhne výměna (do konce října). 
 
M. Polášková : Od kdy se budou převádět zaměstnanci na jiná pracovní místa v souvislosti 
s automatickým provozem hasicího vozu? 
Ing. Kičmer : Jakmile automatický provoz najede (cca od 1.10.). 
 
Ing. Slanina : Jaká se udělala opatření proti prášení ze skládky uhlí? 
Ing. Kičmer : Provádíme hutnění hromad (pojezdem těžké techniky), skoro denně probíhá kropení, 
aplikuje se speciální přípravek, díky němuž se vytvoří ochranná krusta. Podepsala se dohoda 
s krajem na výsadbu nové zeleně a instalace protiprachové stěny. 
 
P. Gřunděl : Na velínu již 3 měsíce nefunguje průtokový ohřívač vody. Nový je připravený, ale 
nemá ho kdo namontovat. 
Ing. Kičmer : Urgováno u stavební údržby. 
 
 
 
 

Ad 4)     Plán zasedání VZO na IV. čtvrtletí 2019 

Byl předložen a schválen Plán zasedání VZO na IV. čtvrtletí 2019. 

 

 

   

  

     Ad  5)    Plnění úkolů 
 
       Úkoly se průběžně plní. 
            

Úk.č.28 : Formulovat začátek mandátu ÚD.  
I.Maceček : Nově zvolený ÚD se ujímá funkce okamžikem zvolením. Předávání funkce proběhne 
bez zbytečného odkladu do 30 dnů. ÚD končí ve funkci okamžikem zvolením nového ÚD. 
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Závěry VZO : 

 
 

    Ad  6)     Organizační 

  

 M. Polášková informovala o mítinku Konec levné práce, který se konal 17.9. v Praze. 
Nárůst mezd pro kolektivní vyjednávání na rok 2020 ČMKOS doporučuje 6-7%, růst 
minimální mzdy na 15 000 Kč. Dalším požadavkem je 5 týdnů dovolené a zkrácení 
pracovní doby o ½ hodiny.  

 VZO se usnesl, že při vyjednávání kolektivní smlouvy nebude sám ani prostřednictvím 
svých zástupců předkládat takový návrh KS, který by podkročoval jakýkoliv požadavek 
uvedený ve Strategii Hutnické odvětvové sekce OS KOVO pro vyjednávání 
podnikových kolektivních smluv. 

 Ing. Slanina informoval o slavnostním převzetí naší huti novým majitelem Sanjeevem 
Guptou, které proběhlo v nově zrekonstruované hale linky KOCH. Této akce se 
zúčastnil také ministr průmyslu, hejtman kraje a primátor Ostravy. Klíč převzal 
symbolicky od deseti nejlepších inovátorů. 

 VZO schválil služební cestu Ing. Petra Slaniny na jednání G6, které je součástí Rady 
hutnické odvětvové sekce OS KOVO v Dolní Lomné dne 18.9.2019. 

 M. Pastýrik vyhodnotil cyklistický zájezd do Pasohlávek. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
                                                                                                       ……………………………………………………… 

Podpis místopředsedy ZO (razítko)           
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín:  3.10. 2019 

Místo: spolek Halali, Vysoká-Pitárne 

Návrh programu: viz pozvánka 

 
 
Zapsal: 

  
 
Ing. Jitka Javůrková 

 
 
Schválil: 

 
 
Marta Polášková 

 
 
Dne: 

 
 
24. 9. 2019  


