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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika Číslo: 2019/29 
 

Datum: 28. 11. 2019 Čas: 11:30-14.00 Místo: školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil: Ing. Petr Slanina – předseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: Ing. Kamil Kičmer, Bc. Jan Mikoláš, Ing. Filip Barnáš 

Nepřítomní: 
R. Pastrňák, P. Vítek, A. Konvička, J. Motal, M. Polášková, Ing. T. Santarius - 
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.  Plán výrob a zaměstnanosti na rok 2020 
6.  Mzdový vývoj za III. čtvrtletí 2019 
7.  Plnění úkolů 
8.  Organizační  
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

      Předseda ZO kol. Ing. Petr Slanina seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO. 

         

    [2019/29] 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 (68-70 kt měsíčně). Odjely dva ucelené vlaky do Galati s VP koksem a 
osm vlaků s drobnými podíly. Letos dokončíme opravu 19 komor na VKB 2, pokračuje přezdívání 
na VKB 11. Opravy naplánované na příští rok by se měly uskutečnit. Běží dál investiční akce 
(obsluhovací stroje, výměna chladiče). Připravují se další kroky a opatření ohledně skladování uhlí. 
Skládka uhlí u SJV by měla do konce roku zmizet.  
 
S. Hradil: Jsou problémy s výtlačným strojem 31. Uhlí padá do kolejiště. 
Ing. Kičmer: Stroje jsou upravené, vyřizuje se smlouva na realizaci montáže překrývacího plechu. 
 
S. Hradil: Upozornil, že v případě dovolené nebo nemocenské je někdy zaměstnanec na pracovišti 
obsluhy předlohy sám, což je nebezpečné. 
Ing. Kičmer: Prověří, jak často se to stává. 
 
I.Maceček: Upozornil na hrozbu zřícení jednoho ze čtyř konusů na bývalé čpavkárně. 
Ing. Kičmer: Necháme to zabezpečit. 
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Závěry VZO : 

P. Gřunděl: Jaký je cenový rozdíl mezi HRC a VP koksem? 
Ing. Kičmer: 30 EUR/t. 
 
P. Gřunděl: Jsou rozdíly ve vahách mezi zásobníky uhlí na plnicích vozech. 
Ing. Kičmer: Ladíme objemové i vážní plnění. Proběhla kalibrace a vážní zkouška na nezávislé 
váze. 
 
P. Gřunděl: Dotaz na fungování údržby, údržbářů je málo. 
Ing. Kičmer: Na každý závod je vyhotoven dlouhodobý plán hodin na údržbu zařízení. Pokud 
nejsou k dispozici kmenoví zaměstnanci, nakoupí se výkony z venku. Za současné špatné situace 
se hledají úspory i v této oblasti. 
 
Ing. Slanina: Dotaz na Dobrovolnou dohodu, týkající se skládky uhlí. 
Ing. Kičmer: Nad rámec všech doporučení děláme další kroky, jako kropení skládky pro zamezení 
úletu materiálu. V případě zavření skládky bychom měli obrovský logistický a provozní problém. 
 

Bc. Jan Mikoláš – LDO 

Plán výroby na listopad byl 17 kt, skutečnost je 15 kt. Od minulého týdne uplatňujeme 70% 
průměrného výdělku při překážkách v práci na straně zaměstnavatele (denně asi 10 zaměstnanců). 
Na prosinec zakázky jsou (9 kt na podélné linky, 10 kt na plechy). 23.12.-3.1. plánujeme 
hromadnou dovolenou. Do 23.12. pojedeme na 7 čet a 70% nebudeme uplatňovat. Nějaké zakázky 
jsou už i na leden. Na FIMI instalujeme nový jeřáb B5, na Rutthneru děláme nový centrovací 
systém. Dodělává se rekonstrukce sociálních zařízení u svitku. 

M. Pastýrik: Dotaz na odměnu za splnění hospodářského výsledku (EBIT). 
Bc. Mikoláš: Odměnu budeme vyplácet. Plnění je na 98%, což znamená vyplacení 3,22% dle 
Kolektivní smlouvy, bodu D15. a) a b). 
 
M. Pastýrik: Dotaz, zda LDO bude převedeno zpět pod matku (LO). 
Bc. Mikoláš: Je logické, abychom byli zpátky pod matkou, ale rozhodnutí zatím ještě nepadlo. 

Ad 4) Stav kolektivního vyjednávání 

LO : Ing. Slanina : Proběhla 3  kola kolektivního vyjednávání. Třetího kola vyjednávání se zúčastnil 
i ředitel pro finance Bc. Pradhan Suyash. Na vyplacení odměny za splnění provozního 
hospodářského výsledku (EBITDA) nevzniká žádný nárok. Strana odborů požádala o zohlednění. 
Situace na trhu je velice nepříznivá. Zaměstnavatel nechce, aby chystaná úsporná opatření měla 
vliv na zaměstnanost.  

LEPO : Odměna za splnění hospodářského výsledku (EBITDA) bude ve výši 2,5%. 

 

Ad 5) Plán výrob a zaměstnanosti na rok 2020 

Ing. Kamil Kičmer – záv. 10 

Plán výrob na rok 2020 ještě není odsouhlasený. První kvartál 2020 pojedeme jako letos.  
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Závěry VZO : 

Bc. Jan Mikoláš – LDO 

Plán výroby na rok 2020 je 198 kt (6 čet, měsíčně 17 kt). Letošní výhled výroby je 206 kt.  Plán 
zaměstnanosti je 141 FTE (nyní je 148). Bude se zvažovat možnost zapůjčení 6-8 zaměstnanců na 
Z14. 

Ad 6) Mzdový vývoj za III. čtvrtletí 2019 
 
Ing. Barnáš : personalista Z10 
Průměrný výdělek nenarostl na všech závodech stejně vlivem přesunu odměny za hospodářský 
výsledek z listopadu do června, různé struktury pozic a tarifního zařazení zaměstnanců na 
jednotlivých závodech, vyšším převodem agenturních zaměstnanců do kmene (na méně 
ohodnocené pozice) a vlivem rozdílné výše základní mzdy na jednotlivých závodech v minulém 
roce. 
Nárůst celkového průměrného výdělku (včetně THP a smluvních mezd) byl za období 1-9 v roce 
2019  5,9% na závodě 5,  7,1% na závodě 10,  7,3% na závodě 14,  8,6% na provoze 64,  10,5% 
na provoze 65 a 8,4% na LDO. 

    

     

     Ad  7)    Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní. 
       

      

     Ad  8)     Organizační 

  

 VZO schválil návrh Kolektivní smlouvy pro ECOCOAL Slag Handling s.r.o. 

 VZO schválil služební cestu V.Praka na konferenci Svazu průmyslu a dopravy ČR do 
Prahy 3.-4.12. 

 Ing. Slanina informoval o schůzce s novým generálním ředitelem Pascalem 
Genestem. 

 24.12. nepojede na Z14 ani jedna směna na odpolední. 

 Cca 10% zaměstnanců si vybralo kafeterii pro vyplacení příspěvku na spoření. 

 VZO schválil pořádání zájezdu do Prahy v srpnu 2020. 
 

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

Podpis předsedy ZO (razítko)           
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín:  12.12. 2019 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

 
 
Zapsal: 

  
 
Ing. Jitka Javůrková 

 
 
Schválil: 

 
 
Ing. Petr Slanina 

 
 
Dne: 

 
 
29. 11. 2019  


