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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika Číslo: 2019/28 
 

Datum: 14. 11. 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, Bc. Jan Mikoláš, Ing. Filip Barnáš 

Nepřítomní: 
R. Pastrňák, M. Puščák, P. Vítek, A. Konvička, M. Pytlík, S. Hradil, I. Maceček - 
omluveni 

 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, LDO 
4.  Stav kolektivního vyjednávání 
5.  Kontrola plnění Plánu ozdravných opatření 
6.  Mzdový vývoj za III. čtvrtletí 2019 
7.  Plnění úkolů 
8.  Organizační  
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

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

         

    [2019/28] 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. Odjel druhý zkušební vlak do Galati s VP 
koksem a šestý vlak s drobnými podíly. 
 

Bc. Jan Mikoláš – LDO 

Situace na trhu není dobrá, naplnění není velké. Za říjen je EBITDA v propadu 1 mil. Kč. Plán na 
listopad na linkách je 17 kt. Příští týden sjíždíme na 5 čet, uplatníme 70% (od 18.11 na podélné 
lince). Denně bude asi 10 zaměstnanců na 70% + budou se vybírat dovolené. Týká se to 
zaměstnanců, kteří mají max. 4 dny dovolené. Od 23.12. do 3.1. se bude stát, bude hromadná 
dovolená. Zaměstnanci byli informování na výrobních poradách. V listopadu a prosinci budeme mít 
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Závěry VZO : 

nižší výrobu, než je v business plánu. Na prosinec máme zakázku 7,5 kt pro Steel Profil. Materiál 
pro příčné linky máme na skladě. 10 agenturních zaměstnanců bude možná v prosinci zapůjčeno 
do primární výroby, nebo si budou vybírat dovolenou.  

VZO projednal uplatnění bodu D 4.3 KS, který odkazuje na § 209 ZP, kdy zaměstnancům náleží, 
dle naší KS, 70 % jejich průměrného výdělku při překážkách v práci na straně zaměstnavatele. 

 

Ad 4) Stav kolektivního vyjednávání 

Dnes začalo 1. kolo kolektivního vyjednávání. Vyjednávat se bude každé pondělí. Mimo mzdy chce 
zaměstnavatel otevřít dar zaměstnavatele odborovým organizacím, pracovní volno s náhradou 
mzdy, program podpory zdraví a sociálního rozvoje, rekondiční pobyty a mzdové příplatky. 

V LEPO je podaný návrh Kolektivní smlouvy, první kolo vyjednávání začne 19.11. 

 

Ad 5) Kontrola Plnění plánu ozdravných opatření 

 

Ing. Kamil Kičmer – záv. 10 

Za letošní rok je vše splněné (mobilní plošiny pro čištění stoupaček na VKB 11, bezpečnostní 
plošina na kondenzaci 1, pokračuje zakrytování pásů, nové obslužné plošinky na benzolce, 
osvětlení patra podavačů na mlýnici uhlí, výměny vodovodních baterií na šatnách se řeší průběžně) 

Bc. Jan Mikoláš – LDO 

Zaměstnavatel zajistil rekonstrukci toalet u šaten na dělicích linkách, nové led osvětlení na Hutní 
prodejně, zástěna na Rutthneru pro zlepšení mikroklimatických podmínek a objednala se dvě 
elektrická topidla.  

 

Ad 6) Mzdový vývoj za III. čtvrtletí 2019 
 
 
Ing. Barnáš : personalista Z10 
Průměrný výdělek nenarostl na všech závodech stejně, rozbor připraví na další zasedání VZO. 
 
R. Kögler : Jak se prodlužují pracovní smlouvy u trainee? 
Ing. Barnáš : Prodlužují se standardně 1+3+3 roky. Nabírají se 1 rok dopředu, než odchází 
zaměstnanec do důchodu. U D-pozic platí, že jsou v trainee 1 rok (u koksochemie je výjimka, tam 
je to 2 roky). 
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Závěry VZO : 

 
M. Polášková : Bude doplněn stav zaměstnanců na pokusné koksovně? 
Ing. Barnáš : Zítra by měl nastoupit zaměstnanec ze slévárny.  
 
P. Gřunděl : Bude doplněn stav zaměstnanců na VKB? 
Ing. Barnáš : V průběhu příštího týdne nastoupí jeden zaměstnanec, na další dva jsou požadavky. 
 
M. Polášková : Převádí se agenturní zaměstnanci do kmene? 
Ing. Barnáš : Ano, momentálně jsou 3 převody (zaměstnanci jsou na lékařských prohlídkách). 
 
R. Kögler : V prémiích jsme kráceni za ukazatel páry, který nejsme schopni ovlivnit. Nedá se to 
v příštím roce změnit v prémiovém řádu? 
Ing. Barnáš : Bude to předmětem jednání. Kritéria by se měla upravit na reálnou výrobu. 
 
 

    

     Ad  7)    Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní. 
       
  
 

     

     Ad  8)     Organizační 

  

 Ing. Slanina informoval o setkání s J. Boltonem dne 13.11. Situace na trhu s ocelí je 
stále špatná. Majitel zvažuje různé alternativy. Probíhá proces přezkoumávání 
TAMEHU se záměrem koupě. Nákup a prodej je již zcela odstřihnut od AM. S 
výsledky 100 denní analýzy bude příští týden seznámen S. Gupta, pak nás s ní 
seznámí.  

 Ing. Slanina podal informace z pondělního jednání rad OS KOVO z Moravy. 

 V. Prak informoval o průběhu komise BOZP, která proběhla na LDO. 
 
 
 
 

 

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

Podpis místopředsedy ZO (razítko)           
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín:  28.11. 2019 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

 
 
Zapsal: 

  
 
Ing. Jitka Javůrková 

 
 
Schválil: 

 
 
Ing. Petr Slanina 

 
 
Dne: 
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