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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika Číslo: 2019/30 
 

Datum: 12. 12. 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, Ing. David Božoň, Ing. Jiří Král 

Nepřítomní: 
R. Pastrňák, A. Konvička, Ing. T. Santarius, J. Adámek, M. Puščák, 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.  Plán zasedání na I. čtvrtletí 2020 
6.  Plnění úkolů 
7.  Organizační  
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

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

         

    [2019/30] 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 se mírně zvyšuje. Opravy, které byly naplánované do konce roku budou hotovy. 20.11.  šly 
do provozu přezděné komory na KB 1,2. Do výhřevu půjde komora 1130 na VKB 11. V roce 2020 
se plánují nové stroje na KB 1,2 a nový primární chladič na kondenzaci. Zaměstnanost by měla být 
zachována. 
 
S. Hradil: Budou vyplaceny odměny? 
Ing. Kičmer: Odměna za splnění provozního hospodářského výsledku (EBITDA) vyplacena nebude. 
Firma je ve ztrátě. Žádný ze závodů LO plán výroby v letošním roce neplní.  
 
R. Kögler: Jak to vypadá s dodávkami koksu do Rumuska? 
Ing. Kičmer: Zpětnou vazbu zatím nemáme. 
 
R. Kögler: Jsou už podepsané smlouvy s OKD? 
Ing. Kičmer: Ty se finalizují. Předjednané dodávky uhlí jsou.  
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Závěry VZO : 

 
M. Pytlík: Víme již výsledek 100-denní analýzy? 
Ing. Kičmer: Detaily k analýze ještě nemáme. 
 
R. Kögler: Pokud dojde k zastavení 1 vysoké pece, utlumí se jedna koksárenská baterie? 
Ing. Kičmer: Jsou zpracovány dvě varianty výroby. Pokud by jela jedna vysoká pec, tak do Galati 
budeme dodávat 150 kt za rok, pokud pojedou dvě vysoké pece, tak budeme dodávat 50 kt za rok. 
 
 
Ing. David Božoň – záv.14 
 
Letošní rok na Z14 proběhl bez absenčního úrazu kmenového zaměstnance. Kus práce se udělal 
na skladech a úpravnách na HCC. Na SJV probíhá výměna rekuperátorů a odvodnění kanálů a 
odprášení na rovnačkách (investice). Na KD trati máme nové nůžky, probíhá oprava pece (zlepší 
se její kapacita), vyměnilo se 5 rekuperátorů. HCC teď jede na jednu žílu (je tam zpoždění 
s rovnačkou). Výhled na 1. kvartál 2020 je podobný, jako je 4. kvartál 2019.  
Výroba za 1-11/2019 byla na HCC 169 kt (plán 233 kt), na SJV 397 kt (plán 499 kt), na KD trati 408 
kt (plán 481 kt). Propad výroby je vlivem trhu a dovozu levných materiálů z Turecka a Číny.  
Provoz o vánočních svátcích : HCC pojede do 23.12., pak bude stát a vyjede 27.12.; na leden je 15 
kt zakázek. KD trať pojede nonstop, kromě 24.12. odpoledne; na leden je 35-40 kt zakázek. SJV 
pojede podle množství betonářské oceli, rozhodne se zítra; stát by se mělo 24.12. na odpolední a 
noční a 31.12. na noční.  
 
M. Pastýrik: Na dělicí lince FIMI je zvýšené množství prachu po opravě pece na KD trati. 
Ing. Božoň: Uděláme maximum, aby se to odstranilo. 
 
J. Havlický: Proč se na Z14 nepřibírají zaměstnanci do kmene? 
Ing. Božoň: Nábor do kmene jsme zastavili z důvodu snížené výroby. Ty nejlepší agenturní 
zaměstnance do kmene převedeme. 
 
J. Havlický: Jaké bude provozování na HCC v 1. kvartálu 2020? 
Ing. Božoň: Režim se měnit nebude, zůstává stejný (max. se bude urč. dobu stát). 
 

 
 

Ing. Jiří Král – LDO 

Do 20.12. se jede na 7 čet, na plno. Byla oprava na FIMI. Plán na prosinec byl 14,5 kt, k dnešnímu 
dni vyrobeno 8 kt. Celý rok 2019 jsme se potýkali s nedostatkem zakázek. Na prvních 14 dnů 
v lednu máme zakázky. Vyjedeme 6.1. na 7 čet. Výhled na leden je 20 kt. Plán na rok 2020 je 198 
kt (ještě se bude upřesňovat). 23.12.-3.1. čerpáme hromadnou dovolenou (zaměstnanci, kteří již 
nemají dovolenou, budou čerpat 70% nebo budou na nakládce).  

M. Pastýrik: Je již plně funkční jeřáb B5, který byl na repasi? 
Ing. Král: Po opravě se projevily menší mechanické problémy, ve spolupráci s firmou dolaďujeme 
funkčnost.  
 
V. Prak: Dotaz na smlouvu AmpluServisu. 
Ing. Král: V nové smlouvě AmpluServis navýšil hodinové sazby o 17%, jednáme dál, bylo vypsané 
nové výběrové řízení. Ceny na 1. pololetí 2020 byly zachovány a smlouva prodloužena. 
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Závěry VZO : 

Ad 4) Stav kolektivního vyjednávání 

Ing. Slanina : Zaměstnavatel a nový generální ředitel hledá možnosti, kde se dá ušetřit (hlavně 
externí firmy). Zaměstnavatel navrhuje úsporu v oblasti rekondičních pobytů, pracovních jubileí, 
dotovaných salátů.  

ECOCOAL : Dostali jsme odpověď na náš návrh kolektivní smlouvy. Odpověď jsme zaslali na 
právní oddělení našeho regionálního pracoviště.  

AmpluServis : Kolektivní smlouva na rok 2020 je dohodnutá. 

Ad 5) Plán zasedání na I. čtvrtletí 2020 

VZO schválil termíny a program zasedání na I. čtvrtletí 2020.  

   

    Ad  6)    Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní. 
 

  Úk.č.46 : Volby do dozorčí rady. 
                 Zodp.: Ing. Slanina;  T: 9.1.2020 
 

  Úk.č.47 : Zvát vedoucího provozu P1500 na závodní výbor. 
                 Zodp.: Ing. Javůrková;  T: trvale 
 

  Úk.č.48 : Vytvořit formulář se souhlasem s publikováním fotky do kalendáře. 
                 Zodp.: Ing. Javůrková;  T: 9.1.2020 
       

     Ad  7)     Organizační 

  

 Ing. Slanina podal informace z managementu. Změní se stanovy naší firmy, Dozorčí 
rada bude mít 6 členů. Nakupujeme za nevýhodné ceny energii a železnou rudu. 
Zaměstnavatel jedná o možnosti školení dotovaná státem. Příští týden přijede premiér 
Andrej Babiš, s kterým budeme mít jednání o vývoji naší firmy. Řeší se nová ocelárna.  

 V. Prak podal informace z konference Svazu průmyslu a dopravy. Řešily se konta 
pracovní doby.  

 28.12. se bude v Havířově konat tradiční vánoční bruslení pro zaměstnance od 16:30 
do 17:45 hodin. 

 Oslovili nás zaměstnanci z prodeje plochých výrobků, kde nemají kolektivní smlouvu. 

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

Podpis místopředsedkyně ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín:  9.1. 2020 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

 
 
Zapsal: 

  
 
Ing. Jitka Javůrková 

 
 
Schválil: 

 
 
Marta Polášková 

 
 
Dne: 

 
 
16. 12. 2019  


