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Mimořádný zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká 
republika 

Číslo: 2020/38 
 

Datum: 2. 4. 2020 Čas: 10:00-11.00 Místo: Konferenční hovor přes Skype 

Jednání řídil: Ing. Petr Slanina – předseda 

 
účastníci : 

ZO OS: 
Připojeni: Ing. P. Slanina, V. Prak, I. Pěknica, A. Konvička, Ing. T. Santarius 
Vyjádření e-mailem: M. Klein, M. Pytlík, P. Vítek, S. Hradil, R. Kogler, 
M.Pastýrik, J. Adámek 

Hosté: Ivana Neuwirthová 

  
 

Program zasedání VZO : 

1.  Dočasné přemístění zaměstnanců z HCC a SJV 

 

Závěry VZO : 

 
I.Neuwirthová: 
 
Jedná se o 49 zaměstnanců (28 z SJV, 17 z HCC, 4 z KOCHU). Měli by jít pracovat 
na záv.15 (21 zaměstnanců) a LDO (28 zaměstnanců). 
Důvod přemístění: lepší ceny výrobků na záv.15 a LDO.  
SJV sjede ze 4 směn na 3 směny se zachováním režimu (jedna směna se vynechá). 
HCC sjede ze 3 na 2 směny taky se zachováním režimu. 
 
Dotazy : 
A.Konvička: Zdůraznil zvýšené nebezpečí nákazy. Na jakou dobu by zaměstnanci měli být 
přemístěni? Co bylo rozhodující při výběru zaměstnanců? 
I.Neuwirthová: Na duben a květen. Byla rozhodující jejich pozice (druh práce), aby to odpovídalo 
nové pozici. 
 
I.Pěknica: V jakých režimech budou přemístění zaměstnanci pracovat? 
I.Neuwirthová: Zaměstnanci by měli pracovat ve svých stejných režimech. Snažili jsme se jim 
přizpůsobit. 
 

         Ing. T. Santarius : Výroba na záv. 15 je jen cca 15 kt / měsíc a na LDO 25 kt / měsíc.  
 
         Mezi předsedou a místopředsedou ZO, právníkem OS KOVO, paní Neuwirthovou a 

právníkem zaměstnavatele proběhla telefonní konference, ve které byly projednány všechny 
aspekty dočasného přemístění zaměstnanců závodu 14.  

        Se zaměstnanci, kteří budou přemístěni na LDO musí zaměstnavatel sepsat dohodu. 
Dohoda musí být v písemné podobě a musí obsahovat dobu, po kterou bude zaměstnanec 
přemístěn. Dohoda je dobrovolná a zaměstnanec na ni nemusí přistoupit. V případě, že se 
zaměstnanec se zaměstnavatelem domluví a dohodu podepíše, může ji kdykoliv 
jednostranně vypovědět. V tomto případě je výpovědní lhůta 15 dnů.  

 
        Zaměstnanci, kteří budou přemístěni na závod 15, nemusí žádnou dohodu podepisovat. 
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Závěry VZO : 

 
 
VZO přemístění zaměstnanců projednal, ale vzhledem k  současné situaci pandemie koronaviru,  
kdy se v celém podniku dodržují přísná bezpečnostní opatření proti jeho šíření, nepovažuje VZO  
toto řešení za dobré.    
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Podpis předsedy ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín:   

Místo:  

Návrh programu: viz pozvánka 

 
 
Zapsal: 

  
 
Ing. Jitka Javůrková 

 
 
Schválil: 

 
 
Ing. Petr Slanina 

 
 
Dne: 

 
 
6. 4. 2020  


