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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika Číslo: 2020/40 
 

Datum: 22. 4. 2020 Čas: 12:00-13:00 Místo: Konferenční hovor přes Skype 

Jednání řídil: Ing. Petr Slanina – předseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Členové VZO připojeni přes Skype 

Hosté:  

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

 

Program zasedání VZO : 

1.  Aktuální situace v huti 
2.  Organizační  

 

Závěry VZO : 

         

    [2020/40] VZO schválil navržený program zasedání.  

 

Ad 1) Aktuální situace v huti 

Ing. Slanina 

Odstavení vysoké pece se posunulo na 27.4.. Ohřívače se nebudou zchlazovat hned, nechají 
se 14 dní běžet. Původně byly při odstavení naplánovány opravy za 600 tis. EUR, ty se 
navýšily o 1 mil. EUR. V červenci by pec měla opět najíždět. Cílem je snížit stav zásob před a 
za tratěmi z 270 kt na 160 kt. Odborové organizace ustanovily stávkový výbor, který bude 
fungovat po celou dobu odstávky VP2. Situace na TAMEHU není dobrá. Končí předkupní 
právo na odkup TAMEHU, které Liberty měla do konce dubna, je problém s financemi. 
 
S. Trávníček: Jaký je rozdíl mezi teplou a studenou odstávkou VP? 
Ing. Slanina: Při teplé odstávce stačí na nastartování pece 5 dní, při studené je to 45 dní. 
V. Prak: VP2 půjde do studeného útlumu. 
 
M. Klein: To navýšení oprav o 1 mil. EUR je jisté? 
Ing. Slanina: Tak nám to sdělil GŘ. 
 
R. Kogler: Posunutí zchlazování ohřívačů o 14 dní je dobré. Jaké opravy se budou dělat? 
Ing. Slanina: Má to být oprava jeřábu, která se v běžných dekádách oprav nedá dělat, pak 
výměna vodního chlazení, oprava prašáků a další. 
 
R. Kogler: Jsme schopni ohlídat si pokles zásob, abychom mohli hned reagovat? 
Ing. Slanina: Budeme se snažit aktuálně získávat veškeré informace. 
 
R. Kogler: Jak to bude se zaměstnanci? 
Ing. Slanina: Budeme mít schůzku s ŘP. Odstávka VP2 se dotkne hlavně zaměstnanců Z14. 
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Závěry VZO : 

 

 
I.Pěknica: Za poslední dva měsíce je větší výroba oceli než v minulých měsících. Jak to bude 
vypadat v květnu? 
Ing. Slanina: Na tyto otázky nedostáváme odpovědi.  
 
Ing. Santarius: Již rok jedeme ve ztrátě. Chápu, že nejsou peníze. 
Ing. Slanina: Prodali jsme 2 mil. tun povolenek. 
 
A.Konvička: Informaci o navýšení oprav vnímám pozitivně.  

   
 

         

 

      Ad  2)     Organizační 
  

 Ing. Slanina informoval o zaměstnanci P1500, u kterého byl prokázán koronavirus. 
Jeho noční směnu poslali domů a pracoviště i šatny vydezinfikovali. 4 zaměstnanci, 
kteří s ním přišli do styku jsou v karanténě. Průběh nemoci má klidný, kde se nakazil 
neví. 
S. Trávníček: Podle mě vedení zareagovalo se spožděním, zaměstnanci na pracovišti 
ještě několik hodin pracovali. Karanténu mají taky 2 zaměstnaci ze závodu 45, kteří 
s ním taky byli ve styku. Každou směnu nám měří teplotu.    

 I.Pěknica informoval o tom, že materiál z ocelárny, který používají na výrobu 
livspringů, je v poslední době špatný. Bude to mít vliv na ukazatele pro prémie. 

 V. Prak: Na příštím zasedání předloží rozpočet na rok 2020.  
 
 
 

 

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

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: 

 
 
23. 4. 2020  


