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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika Číslo: 2020/42 
 

Datum: 30. 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: 
Ing. Kamil Kičmer, Ing. Martin Dryják, Bc. Jan Mikoláš, Ing. Pavel Vavroš, Ivana 
Neuwirthová, Mgr. Pěnčíková 

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

 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, LDO, P1500 
4.  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. 

         

    [2020/41] 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 
 
Na záv.10 zatím nebyl zaznamenán výskyt koronaviru. Včera jsme vyexpedovali první vlak 
drobných podílů koksu HRC 2 do Galatti. Do konce roku bychom tam měli dodávat 2 200 t 
měsíčně. Finalizují se schvalovací procesy na dodávku vysokopecního koksu do Galatti (20 kt po 5 
kt měsíčně do konce roku). Slovenská firma na opravu strojního chlazení na chemii je připravená 
v případě potřeby přijet. Kotel z odsiření šel do opravy. Přísuny uhlí fungují. Výroba koksu v červnu 
by měla být 65 kt.   
 
Ing. Slanina: Je již podepsán kontrakt na modernizaci obslužných strojů?  
Ing. Kičmer: Ano. Vlastní spuštění se odkládá kvůli současné situaci. 
 
I.Maceček: Bude se dělat revize pískových filtrů? 
Ing. Kičmer: Ano, ale úplně to nesouvisí se strojním chlazením. 
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Závěry VZO : 

 
I.Maceček: Je v plánu oprav oprava střechy na strojovně? Zatéká tam. 
Ing. Kičmer: Víme o tom. Zjistí. 
 
R. Kögler: Je dodávka drobných podílů koksu a dodávka vysokopecního koksu do Galatti ve dvou 
různých kontraktech? 
Ing. Kičmer: Ano.  
 
R. Kögler: Je nějaký pohyb v cenách chemických produktů (benzol, síra, dehet)? 
Ing. Kičmer: Jen drobné odchylky, nic velkého. 
 
I.Maceček: Dochází ke střídání zaměstnanců ve „zdravé záloze“? 
Ing. Kičmer: Tak to bylo zadáno, mají se střídat. 
 
I.Maceček: Kdy se začne v kantýnách vydávat teplá strava? 
Ing. Kičmer: Zatím je jen prodej studené stravy. Bude to asi v době, kdy se otevřou restaurace. 
 
R. Kögler: Jaký vliv má odstavení VP2 na koksárenský plyn a plynovou bilanci? 
Ing. Kičmer: Je vydaný předpis i pro provoz na jednu vysokou pec. V květnu, až půjde do opravy 
VP3, nebudeme vyrábět vysokopecní plyn. Po dobu odstávky pojedeme elektroturbem. Hlídá to 
energetický dispečink.  
 
R. Kögler: Není levnější jet na parní turbínu než na elektro? 
Ing. Kičmer: Není. 
 
 
 
 

Ing. Martin Dryják – záv. 14 

Válcovny pojedou, jako nyní. Na KD-trati na 4 směny, na HCC na 2 směny, na SJV na 3 směny. 
KD-trať od 1.5. do 22.5. doválcuje 35 kt. Pak se odstaví. HCC vyrobí 11,8 kt. SJV měla po 
několikadenní odstávce vyjet 11.5., ale nakonec bylo válcování uspíšeno na 9.5. Na Kochu jsme 
vyrobili materiál pro polský trh.  

 

 

I.Neuwirthová – BUP – záv.14 

 
Máme vysokou nemocenskou a OČR-ošetřování člena rodiny (73 zaměstnanců). 39 zaměstnanců 
je zapůjčeno na LDO a záv.15. 
 
I.Pěknica: Co se stane, až se zaměstnanci vrátí z nemocenské?  
I.Neuwirthová: Zřejmě by se doplnili zaměstnanci, kteří jsou zapůjčeni (původně jich mělo být 48). 
Zároveň se řeší i zaměstnanci, kteří mají odejít pro ztrátu zdravotní způsobilosti a pak jsou tu i 
nějaké výpovědi.  
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Závěry VZO : 

 
A.Konvička: Bude se uplatňovat náhrada mzdy ve výši 70% průměrného výdělku pro překážku na 
straně zaměstnavatele? Jak dopadly čtvrtletní prémie? 
I.Neuwirthová: Myslím, že ne. Bude záležet, kolik zaměstnanců se vrátí z nemocenské. 
Ing. Dryják: Prémie dopadly dobře. Konkrétní čísla ještě nejsou. 
 
M.Puščák: Jak vypadá výroba na  KD-trati? 
Ing. Dryják: Na drátu momentálně moc nevyděláváme. 
 
V.Prak: Jedná personální oddělení s GTH o spuštění kantýn, co se týká teplé stravy, popř. o 
úpravě kantýn (plexiskla, hygiena,…)? 
Mgr. Pěnčíková: S firmou GTH jsme v kontaktu na denní bázi. Prozatím i na květen zůstává 
chlazená strava. V polovině května otevřeme další jednání. Domlouváme, že body v kafeterii budou 
platit 2 roky.   

 

Bc. Jan Mikoláš – LDO 

Minulý týden jsme měli poruchu a stáli jsme 3 dny. Plán na duben byl 27 300 t, což asi uděláme. 
V květnu pokračujeme s 9 četami. V květnu odchází zapůjčení zaměstnanci z LEPO a svodidel, 
zůstávají zaměstnanci z SJV a HCC. Plán na květen je 26 300 t. Vlivem rozjetí P 1500 až 11.5. 
budeme mít na podélných linkách nedostatek materiálu (na 2-3 dny), což využijeme na opravy. 
Podélná linka 2 je naplněna do konce června, na příčných linkách chybí do května 8 kt. Máme 
nedostatek zaměstnanců.  

M. Pastýrik: Jak vyšly odměny za první čtvrtletí? 
Bc. Mikoláš: Je to přes 100% (linky 104,9% a hutní prodejna 111,7% a 115%). 
 
I.Pěknica: Jak jste spokojeni se zapůjčenými lidmi?  
Bc. Mikoláš: Pracují dobře, nemám žádné stížnosti.  
 
I.Pěknica: Máme informace, že přesunujete zapůjčené zaměstnance na jiné provozy. Děje se to? 
Bc. Mikoláš: Jednoho zaměstnance jsme od začátku umístili na pracoviště hutní prodejny. Žádné 
přesuny zapůjčených zaměstnanců nepředpokládám.  

  

 

Ing. Pavel Vavroš – P-1500 

Výroba v dubnu je 53,7 kt. Máme 7 dlouhodobě nemocných, 4 zaměstnanci jsou pozitivní na 
COVID 19, 7 zaměstnanců šlo do karantény. O víkendu proběhlo plošné testování zaměstnanců na 
P1500 a nejbližšího okolí. Vzešel z toho jeden pozitivní nález.  Nyní máme odstávku, provádíme 
opravy a čištění. Plán na květen je 45 kt. Jedeme na 4 směny.  
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Závěry VZO : 

 

 

     Ad 4) Aktuální situace v huti 

Ing. Slanina: informace z managementu 

V pondělí začalo sfoukávání VP2. Momentálně jde VP2 do teplé odstávky. O případné studené 
odstávce rozhodne představenstvo do 11.5. Investice nejsou zastavené, pojedou dál. Uhlí 
momentálně bereme jen z Polska a OKD (ne ze zámoří) a rudu ze států bývalého Sov. Svazu. 
Najetí vysoké pece by mělo být v okamžiku, kdy sklady před a za tratěmi dosáhnou 160 kt. 
V současné době máme v huti 4 pozitivní zaměstnance na COVID 19. 20 zaměstnanců je 
v karanténě, 518 D a 41 THP je na nemocenské, 107 je na OČR, 19 zaměstnanců je jako „zdravá 
záloha“ a 525 zaměstnanců je na home office.  V květnu by THP zaměstnanci měli mít 4 dny 
náhrady mzdy ve výši 70% průměrného výdělku pro překážku na straně zaměstnavatele.  
 
R. Kögler: Jaký je vývoj s TAMEH? 
Ing. Slanina: Mezi TAMEH a LO jsou vyostřené vztahy. Padla exkluzivita pro odkup TAMEHu. 
 
R. Kögler: Jaký je posun ve vyjednávání v ECOCOALu? 
V. Prak: Zaslali jsme odpověď na jejich zápis z jednání, kde jsme s některými body nesouhlasili. 
Čekáme na odpověď.  

 
 

       

     Ad  5)    Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní. 
 

         

 

      Ad  6)     Organizační 
  

 V. Prak podal komentář k návrhu rozpočtu na rok 2020. 
VZO návrh rozpočtu na rok 2020 schválil. 

 Ing. Slanina podal informace ze stávkového výboru z 28.4. 

 I.Maceček přednesl zprávu DaRK o revizi hospodaření ze dne 22.4. Proběhla kontrola 
daňového přiznání za rok 2019, kontrola příjmových a výdajových dokladů a kontrola 
stavu financí k 31.12.2019. Vše bez nálezu. 

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

Podpis předsedy ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín:  14. 5. 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: 

 
 
4. 5. 2020  


