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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika Číslo: 2020/37 
 

Datum: 5. 3. 2020 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. Tomáš Lokaj, Mgr. Alena Sobolová 

Nepřítomní: R. Pastrňák, M. Polášková, M. Puščák, 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.  Plnění úkolů 
6.  Organizační  
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

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

         

    [2020/37] 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 
 
Plán výroby na rok 2020 je 1 020 000 tun koksu, což je maximální výroba. Za loňský rok nebyl 
žádný pracovní úraz, minulý týden jsme měli ošetření lékařem. Jednáme s Rumunskem (Galati) o 
dodávkách drobných podílů koksu. Zbytek původně plánovaného množství použijeme na výrobu 
vysoce reaktivního koksu (drobný, drcený koks), který využijeme jako palivo pro aglomeraci místo 
hnědouhelného dehtu, který nakupujeme. Je schválený projekt na obslužné stroje na KB 1,2 za 13 
mil. EUR, který poběží od dubna. Plánuje se modernizace hasicí lokomotivy na KB 1,2 
(předpokládaný termín realizace je druhá polovina roku). Pokračuje přezdívání stěn na KB 2, do 
konce roku se dokončí 14 stěn. I na KB 11 se bude stav zdiva postupně stabilizovat a zlepšovat. 
Na chemii by mělo letos dojít k modernizaci primárních chladičů.  
 
R. Kögler: Proč se snížilo množství dodávek koksu do Rumunska? 
Ing. Kičmer: Kvalita dodávaného koksu je dobrá, ale cena našeho koksu je vyšší. Pořád se o tom 
jedná. 
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Závěry VZO : 

 
I.Maceček: Upozornil na špatný přístup ke stáčecímu místu na smolu na benzolce. 
Ing. Kičmer: Prověří, v jakém je to stavu. 
 
I.Maceček: Jak to vypadá s opravou kotle? 
Ing. Kičmer: Funkčnost kotle byla 20%. Proběhne repase. Do konce týdne by měly být nabídky. 
Chceme to opravit rychle.  
 
S. Hradil: Jsou zásoby respirátorů dostatečné? 
Ing. Kičmer: Zatím zásoby respirátorů jsou. Šla výzva, že se s respirátory má šetřit, je to 
celorepublikový problém. 
 
V. Prak: Proti čemu se na koksovně používají respirátory? Proti prachu nebo benzopyrenu? 
Ing. Kičmer: Zjistí.  
 
S. Hradil: Bude se opravovat stroj obsluhy na předloze SOS 32 na KB 1,2? Je tam velmi hlučná 
klimatizace. 
Ing. Kičmer: Ano, stroj se bude opravovat. 
 
P. Gřunděl: Při změně vsázky nefunguje dobře vážný systém na plnicím voze. 
Ing. Kičmer: Zjistí. 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Lokaj – LEPO – provoz 23-Soustružna válců 

1 kvartál jsme naplněni. Plán plníme.  

M. Klein: Jaký je výstup ze služební cesty do Rumunska a Polska? 
Ing. Lokaj: Z Rumunska (Galati) máme poptávky, které naceňujeme. Z Polska bereme sazečkové 
válce, spolupráce bude dále pokračovat. 
 
Ing. Slanina: Jaký je plán zaměstnanosti na Soustružně? 
Ing. Lokaj: Probíhá interní „burza práce“, aktuálně máme zapůjčeno 5 zaměstnanců z provozu 21-
Strojírenská výroba. Je to především za dlouhodobě nemocné. 
 
Ing. Slanina: Jaký je plán modernizace Soustružny? 
Ing. Lokaj: Chceme rozjet stroje, které delší dobu nejely. Modernizaci jsem nakloněn, zatím to 
mapujeme. Určité stroje již máme vytipované.  
 
V. Prak: Dělá Soustružna stále více než 90% výroby pro Z14-Válcovny? 
Ing. Lokaj: Ano, ale i tak sháníme lukrativní zakázky, chceme se orientovat i na externí zákazníky. 
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Závěry VZO : 

Ad 4) Stav kolektivního vyjednávání 

Ing. Slanina:  

LO: Situace na trhu s ocelí není stále dobrá. Zaměstnavatel předložil možná úsporná opatření 
v některých benefitech, vyplývajících z Kolektivní smlouvy. Tento návrh jsme odmítli. Kolektivní 
smlouva je prodloužená do konce dubna. Znovu začneme vyjednávat, až budeme znát výsledky za 
1 kvartál 2020. 

LEPO: Strana odborů vznesla požadavek na sjednocení kolektivních smluv LEPO a LO. Zítra je 
další kolo vyjednávání. 

LDO: Budeme zasílat dopis na otevření kolektivního vyjednávání.  
 

    

    

     Ad  5)    Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní. 
 
 

          

 

      Ad  6)     Organizační 

  

 V. Prak podal informace z pravidelné schůzky odborů s managementem, kde 
generální ředitel představil plán udržovacích investic.  

 Po dobu nemocenské Marty Poláškové je na Z10-Koksovna zajištěn zástup v době od 
12:30 do 13:45.  

 Mgr. Alena Sobolová přišla na zasedání VZO osobně poděkovat za podporu naší 
organizace ve volbách do Dozorčí rady. Podala informace ohledně situace na huti a 
informace k vyjednávaní KS.  

 
 
 

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

Podpis předsedy ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín:  19.3. 2020 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

 
 
Zapsal: 

  
 
Ing. Jitka Javůrková 

 
 
Schválil: 

 
 
Ing. Petr Slanina 

 
 
Dne: 

 
 
6. 3. 2020  


