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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika Číslo: 2020/39 
 

Datum: 16. 4. 2020 Čas: 11:30-14.00 Místo: Konferenční hovor přes Skype 

Jednání řídil: Ing. Petr Slanina – předseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Členové VZO připojeni přes Skype 

Hosté: 
Ing. Kamil Kičmer, Ing. David Božoň, Bc. Jan Mikoláš, Ing. Pavel Vavroš, Ivana 
Neuwirthová, Ing. Filip Barnáš, Ing. Hana Kratochvílová 

Nepřítomní: 
R. Pastrňák, M. Polášková, P. Gřunděl, S. Hradil, J. Adámek, P. Vítek, J. Motal - 
omluveni 

 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, LDO, P1500 
4.  Stav kolektivního vyjednávání, informace z dozorčí rady, aktuální situace v huti 
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. 

         

    [2020/39] 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 
 
Daří se nám udržet plán oprav. Vyzdívání stěn provádí i zaměstnanci z Polska, firmy řešily 
ubytování zaměstnanců, aby nemuseli být v karanténě po překročení hranice. Od 14.4. běží  
poslední etapa přezdívání KB2. Plán výroby na duben je 63 kt. Z důvodu avizovaného odstavení 
vysoké pece postupně snižujeme výrobu, začátkem května budeme na minimu výroby. Všechny 
baterie pojedou na minimální výrobu, žádná nepůjde do teplého útlumu. Přísun surovin funguje, 
uhlí máme.  
 
R. Kogler: Jak klesne výroba plynu? 
Ing. Kičmer: Bude o kousek níž, než na konci minulého roku, abychom udrželi systém chemie 
v normální kondici.  
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Závěry VZO : 

I.Maceček: Opravu strojního chlazení mají dělat Slováci. Jak to ovlivní současná situace? 
Ing. Kičmer: Smlouva na to je, prověří, v jaké je to aktuální situaci. 
 
I.Maceček: Měl by se udělat revize pískových filtrů, ale vázne to. 
Ing. Kičmer: Situaci prověří. 
 
I.Maceček: Budou se na prázdniny nabírat brigádníci? 
Ing. Kičmer: Z personálního oddělení o tom nemá informace. Spíše se budou využívat naší vlastní 
zaměstnanci, kterých se dotkne útlum výroby. 
 
I.Maceček: Bude se na Z 10 snižovat počet zaměstnanců? 
Ing. Kičmer: Ne. 
 
R. Kogler: Jak je placena „zdravá záloha“ zaměstnanců, kteří jsou nyní doma? 
Ing. Barnáš: 100% průměrného výdělku.  
 
I.Pěknica: Co je to „zdravá záloha“? 
Ing. Barnáš: Jsou to zaměstnanci koksovny, kteří jsou nyní doma a čerpají 100% průměrného 
výdělku (překážka na straně zaměstnavatele). Jsou připraveni, kdyby vypukla epidemie, nastoupit 
k obsluze nejdůležitějšího zařízení.  
 
R. Kogler: Zaměstnanec, který je  doma na 100% může mít nyní vyšší výdělky než ti, kteří pracují. 
Proč se po čase zaměstnanci nevymění? Nyní čerpáme Z-směny, ale střídači, kteří jsou doma, se 
v docházce do práce točí. Jde to proti myšlence „zdravé zálohy“.  
Ing. Kičmer: Zaměstnanci se nemají měnit co 2 dny. Celá myšlenka „zdravé zálohy“ takto myšlena 
nebyla. Prověří, jak to funguje.  
 
Ing. Slanina: Zaměstnanec, který je takto doma, je v pohotovosti jen po dobu své směny nebo 
pořád? 
Ing. Barnáš: Jen po dobu své směny.  
 
V. Prak: Mají být tito zaměstnanci v karanténě nebo mohou chodit ven, např. na nákup? 
Ing. Barnáš: Nemůžeme zaměstnancům zpřísňovat podmínky, které nařídil stát. 
 
Ing. Slanina: Jak se budou provozovat baterie 1,2 a 11 pokud se odstaví VP2? 
Ing. Barnáš: Všechny baterie by měly jet na minimální provoz za stejného režimu. 
 
R. Kogler: Máme v současné době na koksovně ještě agenturní zaměstnance? 
Ing. Barnáš: Ano. 
 
I.Maceček: Jak funguje Kovak? 
Ing. Barnáš: Pro okolí je Kovak uzavřen, ale je možné ubytování pro některé zaměstnance 
v případě potřeby. Garant je Ing. Šedivý.  
 
I.Pěknica: Jak se vyplácí Home office? 
Ing. Barnáš: Jako by byli na směně. Bez příplatků za rizika.  
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Závěry VZO : 

Ing. David Božoň – záv. 14 

Na HCC jsou 2 zaměstnanci v karanténě. Na SJV byli 3, nyní žádný. Na KD trati je 1 zaměstnanec 
v karanténě. Společnosti, kde pracovali zahraniční zaměstnanci jsou na tom špatně (stavebnictví). 
Trh kolabuje. Poptávka po oceli a výhledy zakázek jsou nízké. 100 tis. tun oceli (biletů) máme 
v zásobách před tratěmi. Provozování 1 vysoké pece na maximum je levnější, než provozování 2 
pecí na minimum. Doprava vstupních materiálů je taky omezena. Ve 4. kvartále jsme vyráběli do 
zásoby, čekáme, až se zvednou zakázky. Provozování na 1 vysokou pec se dotkne asi 400 
zaměstnanců, na záv.14 je to 120. Někteří naši zaměstnanci již jsou zapůjčeni na záv. 15 a LDO 
(49 zaměstnanců). Po trubkách je poptávka, jsou profitabilní. Výsledky za březen jsou velmi slušné.  
HCC: plán 16 kt, skutečnost 13,4 kt (provozovalo se 13 pracovních dnů) 
KD trať: plán 45 kt, skutečnost 51,8 kt (nejlepší měsíc za poslední dva roky) 
SJV: plán 40 kt, skutečnost 34 kt (nedostatek zakázek, nízkoobjemové zakázky)      
 
A.Konvička: Jaký bude mít odstávka VP2 vliv na provozování Z14? 
Ing. Božoň: Na HCC jsme v tomto týdnu najeli na 2 směny (ranní a odpolední). SJV sjela ze 4 
směn na 3 směny. KD trať pojede do 24.4. standardně.     
 
A.Konvička: Plánuje se oprava koleje 439? 
Ing. Božoň: Měli jsme vytipováno 5 míst v dezolátním stavu. Na koleji 439 došlo k vykolejení a 
proto byla přidána do seznamu oprav. Zatím to není schváleno GŘ. 
 
M. Puščák: Jak pojede KD trať v květnu? 
Ing. Božoň: Zatím se neví, budeme upřesňovat informace.                          

 

Bc. Jan Mikoláš – LDO 

Plán na březen byl 24 kt, výroba 28 kt. V průběhu března jsme najeli na 8 čet. Máme zapůjčené 
zaměstnance z LO a LEPO. Tento týden jsme spustili 9 čet. Cílíme na výrobu kolem 28 kt. 
Zakázkově jsme na podélných linkách naplněni do konce černa. Na příčných linkách je na květen 
ještě volná kapacita kolem 15 kt. Dělali jsme přesčasy i o Velikonocích. Vázne odvoz výrobků, za 
linkami máme plné sklady.  

V. Prak: Nebyla v LDO plánována oprava? 
Bc. Mikoláš: Oprava linky byla zrušena z důvodu nedostatku finančních prostředků na konci 
minulého roku. Teď děláme častější dekády (2 za měsíc). Opravy budou až ve 3-4 kvartále. 
 
M. Pastýrik: Jak dopadly prémiové ukazatele za 1. kvartál? 
Bc. Mikoláš: Finální čísla ještě nemáme. Výtěžnost se splnila, produktivita je lehce pod cílem a 
časové využití se splnilo. Mělo by to vycházet mírně nad 100%. 
 
M. Pastýrik: Na kolik čet pojedeme v květnu? 
Bc. Mikoláš: Pojedeme na 9 čet. Na červen uvažujeme dokonce o 10 četách. Plán na květen je 27 
kt (záleží, jestli pojede linka Ruttner). 
 
M. Pastýrik: Jak dlouho budou u nás zapůjčeni zaměstnanci? 
Bc. Mikoláš: Zatím je to garantováno do konce května.  
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Závěry VZO : 

I.Pěknica: Kdy dojde k fúzi LDO do LO? 
Bc. Mikoláš: Hovoří se o 1.červenci, kdy končí účetní rok. Představenstvo to zatím neprojednalo. 
 

 

Ing. Pavel Vavroš – P-1500 

Výroba v lednu byla 46 kt (sjeli jsme na 3 směny), v únoru 71 kt, v březnu 73 kt, duben cca 60 kt. 
V dalších měsících bychom měli jet na 45-50 kt. Zůstaneme na 4 směnách. Trápí nás 
nemocenské. 

S. Trávníček: Opravdu zůstaneme na 4 směnách? 
Ing. Vavroš: Ano. Pokud by se náhodou sjelo na 3 směny, tak zůstanou 12-ti hod. směny. 

 

Ad 4) Stav kolektivního vyjednávání, informace z dozorčí rady, aktuální situace v huti 

Ing. Slanina:  

Vedení oznámilo odstavení jedné vysoké pece na konci dubna. Odborové organizace k tomu 
vydaly nesouhlasné stanovisko, odstavení VP2 je pro nás nepřijatelné. Bude mít za následek 
snížení výroby a ohrozí zaměstnanost stovek zaměstnanců. Je zde riziko, že nám odejdou zkušení 
zaměstnanci. Jednopecní provoz je pro nás finančně nevýhodný. Jako hlavní udávaný důvod je 
úspora hotových prostředků. Toto však vidíme (stejně jako prodej CO2 povolenek), jako 
krátkodobé řešení, které omezí budoucí rozvoj naší společnosti. V úterý bylo zasedání dozorčí 
rady, kde zástupci zaměstnanců a státu hájili neodstavení VP2. Podle stanov představenstvo 
nepotřebuje k rozhodnutí vyjádření dozorčí rady.  Kolektivní vyjednávání je momentálně odloženo.  
 

       

     Ad  5)    Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní. 
 

         

 

      Ad  6)     Organizační 
  

 V. Prak informoval o tom, jak bude probíhat letošního ročník Vacířské 50. 

 Ing. Slanina – v brzké době budeme mít u Vodafonu lepší podmínky v oblasti dat. 

 

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

Podpis předsedy ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín:  30. 4. 2020 (pokud si situace nevyžádá dřívější termín) 

Místo: konferenční hovor přes Skype 

Návrh programu: viz pozvánka 

 
 
Zapsal: 

  
 
Ing. Jitka Javůrková 

 
 
Schválil: 

 
 
Ing. Petr Slanina 

 
 
Dne: 

 
 
17. 4. 2020  


