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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika
20. 2. 2020
11:30-14.00
Datum:
Čas:
Ing. Petr Slanina – předseda
Jednání řídil:

Číslo:

2020/36

Místo: školicí středisko Rybníček

Přítomní účastníci :
Dle prezenční listiny
ZO OS:
Ing. Martin Dryják, Bc. Jan Mikoláš
Hosté:
Nepřítomní: R. Pastrňák,P. Gřunděl, M. Polášková, M. Puščák, P.Vítek, R. Kögler - omluveni
Program zasedání VZO :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, schválení programu zasedání VZO
Kontrola zápisu
Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, LDO
Stav kolektivního vyjednávání
Mzdový vývoj za rok 2019
Plnění úkolů
Organizační

Závěry VZO :

Ad 1)

Zahájení, schválení programu zasedání VZO

Předseda ZO kol. Petr Slanina seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO.
[2020/36] 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. Martin Dryják – záv.14
A.Konvička: Po 100denní analýze byl představen plán investic v LO ve výši 19 miliard korun, který
se má týkat i modernizace válcoven. Čeho konkrétně se modernizace válcoven bude týkat?
Ing. Dryják: Týká se nové, nebo modernizované drátové traťě (zlepšení přesnosti válcování). To
samé se týká i HCC (možnost válcovat až do profilu I 300). Investice by měly zahrnovat novou pec
(ohřev velkých až 10m kusů), nová dělicí pila, nové pohony (snížení energetické náročnosti), nové
stojany, udržovací pec.
Ing. Slanina: Nové pece budou na směsný plyn?
Ing. Dryják: Ano. Nové pece budou schopny jet jak na směsný plyn, tak na koksárenský plyn.
A.Konvička: Jak to vypadá se zakázkovým naplněním?
Ing. Dryják: KD-trať je přeplněná. Na HCC a SJV trať je dost zakázek, ale po malých množstvích
(nutnost častých přestaveb).
Interní materiál VZO
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Závěry VZO :

Ing. Slanina: Jak to vypadá s omezením externích firem?
Ing. Dryják: Externí firmy jsou zredukovány.
M. Pastýrik: Jaká je výroba na P1500?
Ing. Dryják: Únor i březen by měl jet na plno (80 kt / měsíc).
J. Motal: Plánují se nějaké investice i na soustružně válců?
Ing. Dryják: Pro soustružnu válců jsou zpracovány strategie, ale to je spíš dotaz na vedoucího
provozu.

Bc. Jan Mikoláš – LDO
Plán výroby na únor je 22,5 kt. Díky přesčasům bude asi 24 kt. Zakázkově jsme naplněni do
poloviny dubna. Je vysoká nemocnost zaměstnanců, řešíme zapůjčení zaměstnanců z LEPO na 2
měsíce.
M. Pastýrik: Zahrnuje vizualizace B haly i nátěr jeřábových drah?
Bc. Mikoláš: Nátěr ne, opravy se dělají.
M. Pastýrik: Na lince FIMI a na halách svítí jen polovina světel.
Bc. Mikoláš: Opravíme to.
M. Pytlík: Kde budou pracovat zaměstnanci zapůjčeni z LEPO?
Bc. Mikoláš: Budou dělat na linkách i v expedici.

Ad 4)

Stav kolektivního vyjednávání

Ing. Slanina:
LO: Zaměstnavatel předložil z důvodu krize návrh snížení některých benefitů vyplývajících
z kolektivní smlouvy.
LEPO: Došlo k přepočtu cen výkonů, které dělá LEPO pro LO a tím pádem ke snížení business
plánu.

Ad 5)

Mzdový vývoj za rok 2019 :

V. Prak: Průřezově všemi provozy LO je pokles průměrného výdělku oproti roku 2018 (kromě
provozu 65 – Svodidla a důlní výztuže, kde je nárůst způsoben přechodem na 4 směny a
nárůstem směnových příplatků). Pokles průměrného výdělku na ostatních provozech je
z důvodu nevyplacené odměny za splnění provozního hospodářského výsledku (EBITDA).
LDO: Průměrný výdělek v roce 2019 vzrostl o 6% (odměna za hospodářský výsledek byla
vyplacena).
Interní materiál VZO
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Závěry VZO :

Ad 6)

Ad 7)




Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní.

Organizační
Ing. Slanina informoval o záměru zaměstnavatele omezit provoz některých kantýn na
noční směně. Týká se to kantýny na HCC. Odborová organizace se proti tomu
ohradila. Po dohodě bude kantýna uzavřena jen na noční o sobotách a nedělích.
Zaměstnavatel přišel s návrhem omezení otevírací doby kantýny na provoze 65. Zde
ještě jednáme.
Ing. Slanina: Probíhá jednání s firmou Vodafone ohledně navýšení dat u stávajících
tarifů.

¨

Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 5.3. 2020
Místo: školicí středisko Rybníček
Návrh programu: viz pozvánka

………………………………………………………
Podpis předseda ZO (razítko)

Zapsal:

Ing. Jitka Javůrková

Interní materiál VZO

Schválil:

Ing. Petr Slanina
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Dne:

21. 2. 2020

