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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika Číslo: 2020/43 
 

Datum: 14. 5. 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 Božon, Bc. Jan Mikoláš, Ing. Adam Kondělka, Ing. 
Hana Kratochvílová 

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

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, LDO 
4.  Převod LDO pod LO 
5.  Aktuální situace v huti 
6.  Příprava Valcířské 50 
7.  Plnění úkolů 
8.  Organizační 
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

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

         

    [2020/43] 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 
 
Výroby jsou stabilizovány na 60 tis. tun koksu měsíčně. Ve čtvrtek 7.5. byly omezeny dodávky 
energií z TAMEH, na zařízení koksovny nevznikla žádná škoda. Byly vykalkulovány ztráty na 
výrobě benzolu. Hledáme cesty, jak optimalizovat náklady a snižovat stav skladů. Odjel jeden vlak 
drobných podílů koksu do Rumunska. Dojednávají se termíny na další dodávky a řeší se dodávka 
VP koksu do Rumunska. 
 
Ing. Slanina: Jsme nachystáni na případné opětné přerušení dodávek energií? 
Ing. Kičmer: Na každou kritickou situaci jsme v podniku teoreticky připraveni. V minulém týdnu 
jsme si vyzkoušeli, kolik který závod potřebuje energie a co jsme schopni odstavit. Pokud pára 
nebude vůbec, nejsme schopni na koksovně dalšího provozování. V rámci odsíření jsme plně 
závislí na dodávkách z TAMEH. Doufám, že k této situaci již nedojde. Děkuji všem zaměstnancům, 
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Závěry VZO : 

kteří se podíleli na zajištění chodu v době snížení dodávek energií. 
 
I.Pěknica: Může dojít při zastavení dodávek energií k ekologické havárii? 
Ing. Kičmer: Ne, ale došlo by k odstavování agregátů. 
 
R. Kogler: Našlo se nějaké slabé místo v huti při odstavení páry? 
Ing. Kičmer: Ne. Potvrdily se spotřeby paliv jednotlivých agregátů. Ostatní závody si bez dodávek 
páry dokázaly poradit.  
 
I.Maceček: Jsme schopni vyčíslit škody způsobené výpadkem? 
Ing. Kičmer: Ztráta na výrobě koksu nebyla, nevyrobilo se 22-24 tun benzolu. 
 
I.Maceček: Neměla by „zdravá záloha“ již přijít do práce? Potřebujeme vybírat dovolenou. 
Ing. Kičmer: Ještě stále potřebujeme držet „zdravou zálohu“, kdyby se situaci zhoršila. Vedoucí 
provozů mají zodpovědnost za to, aby se zaměstnanci na „zdravé záloze“ střídali.  
 
I.Maceček: THP pracovníci mají jít na 70% náhrady mzdy průměrného výdělku. Týká se to i 
mistrů? 
Ing. Kičmer: Ne. Takový příkaz jsem nedával. 
 
 
 

Bc. Jan Mikoláš – LDO 

Plán výroby na květen je 24,5 kt (8,5 kt je již vyrobeno). Zakázkové naplnění na květen ještě není 
vyřešeno. Na příčných linkách ještě schází zakázky. Přetlak zakázek na linkách ustává. Zatím 
budeme pokračovat v 9-ti četách. Pokud se vypůjčení zaměstnanci ze Z14 vrátí, tak sjedeme na 7 
čet. Podélné linky jsou naplněné do konce června.  
 
V. Prak: Kdo bude řídit nový Z16? 
Bc. Mikoláš: Ještě neznám detail. Bude tam podobná struktura jako např. na Z14. Budou tam patřit 
svodidla a důlní výztuže, P1500 a dělící linky.  

 

Ing. David Božoň – záv. 14 

V měsíci dubnu jsme neměli pracovní úraz. Nemáme žádný pozitivní výsledek na COVID 19. 
Musím poděkovat zaměstnancům, kteří byli dočasně přemístěni na Z15 a LDO. 
Výroba na HCC v dubnu byla 9 kt.(najíždělo se až 15.4.), jedeme na dvě směny, na KD-trati 37,7 
kt, na SJV 29,2 kt (sjeli jsme ze 4 na 3 směny). Naplněnost na květen se moc neliší od dubna. 
Jednáme s firmou Danieli o modernizaci KD-trati. Projekt na lince KOCH (najetí na 4 směny a 
instalace modulu, který zpevňuje drát) běží podle harmonogramu. Na konci měsíce by měl přijet 
originál modulu z Itálie. Pak zahájíme konečnou výrobu a navýšíme počet zaměstnanců. KOCH by 
měl začít vyrábět na konci června.  
 
J. Havlický: Jak dlouho budeme na HCC provozovat na dvě směny? 
Ing. Božoň: Do konce května. V případě nedostatku zakázek, bude dvousměnný provoz 
pokračovat i v červnu. 
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Závěry VZO : 

 
 
I.Pěknica: Budou se na lince KOCH měřit rizika? 
Ing. Božoň: Bylo změřeno mikroklima. Hluk a prach se bude měřit až za plného provozu. Když 
měníme technologii, zařízení bude vykazovat jiné parametry. Modul z Itálie je zakrytý, bude tam 
jiná prašnost.  
 
A.Konvička: Jaké jsou zásoby před a za tratěmi? Týká se Z14 spor s TAMEHem? Jak budou dále 
provozovat kantýny? 
Ing. Božoň: Informace od GŘ byly vyčerpávající. Měli jsme nedostatek páry a stlačeného vzduchu. 
Pokud TAMEH omezí dodávky, nejdříve to ohrozí primární výrobu. My jsme následně závislí až na 
dodávkách vysokopecního a koksárenského plynu. Hromady na HCC jsou menší (cca 17 kt 
hotového materiálu), před HCC je 26 kt (bylo 40-50 kt). Zásoby pro rozjezd vysoké pece jsou brány 
celkově za huť. Na válcovnách je nyní 92 kt zásob (bylo 140). Jsme schopni 1 měsíc provozovat ze 
zásob. Provoz kantýn zjistím. 
 
 

   

   Ad 4)  Převod LDO pod LO  
 

Ing. Kondělka:   
Důvod převodu je efektivnější provozování linek a jednodušší organizace. Týká se to 128       
kmenových zaměstnanců a 16 agenturních zaměstnanců. Chceme postupně sblížit kolektivní 
smlouvy. Pracovní smlouvy zůstávají v platnosti. Vznikne nový závod 16 – důlní výztuže a svodidla, 
dělící linky a P1500. Chceme, aby nakonec došlo ke sloučení kolektivních smluv. Nyní běží 
kolektivní vyjednávání. Nechceme negativní dopady na zaměstnance.  

     
     Ing. Slanina: S Liberty máme Dohodu, že všechny KS budou platit do 2023. 
     Ing. Kondělka. Chceme postupně sblížit kol. smlouvy. Je to na vzájemné dohodě. 
         

Ing. Slanina: Proč někteří zaměstnanci hutní prodejny, kteří byli na stejném středisku, jdou pod 
různé úseky? 
Ing. Kratochvílová: Někteří zaměstnanci byli vytipováni, aby šli pod úsek prodeje LO.  
 
Ing. Slanina: Jak to bude s údržbou v LDO? Nyní tam je firma AmpluServis, kde pracují naší bývalí 
zaměstnanci. 
Bc. Mikuláš: Smlouva s AmpluServisem je platná do 30.6.2020 a do konce roku 2020 máme na 
tuto smlouvu opci. Požádali jsme nákup o využití opce. 
 
I.Pěknica: Provoz P-1500 půjde pod stejné řízení jako dělící linky? 
Ing. Kondělka. Ano. Bude to efektivnější.  
 
M.Pastýrik: Jak bude vypadat účetní období v LDO. 
Bc. Mikoláš: Účetní období končí k 30.6. jak v LDO, tak v LO.   
 

VZO projednal návrh zaměstnavatele (jde o přechod práv a povinností od 1.7.2020), ale 

upozornil na existující Dohodu, která zaručuje zaměstnancům LO a dceřiných společností, 

trvání všech KS do konce roku 2023. 
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Závěry VZO : 

   
  

    Ad 5) Aktuální situace v huti 
 

Ing. Slanina:  

VP2 momentálně zůstává na teplé odstávce. Pokud nedojde k neočekávaným situacím, VP2 
zůstane v teplé odstávce po celou dobu. V důsledku snížení dodávek z TAMEH byla málem 
odstavena koksovna a následně VP3. Spor mezi Liberty Ostrava a TAMEH je z důvodu cen 
energie. Odbory celou dobu prodeje upozorňovaly na nutnost koupit TAMEH. Vlastník navýšil počet 
členů dozorčí rady z 6 na 9 členů. Budou volby dalšího člena do dozorčí rady za zaměstnance. 
Zaměstnanců s pozitivním testem na COVID19 jsme měli 7.  

Kolektivní vyjednávání: Zaměstnavatel nechce přistoupit na navýšení mezd ani o inflaci, pokud se 
nezlepší ekonomická situace.   
 

 

    Ad 6) Příprava Valcířské 50 
 

M. Pastýrik: Letošní V50 bude netradiční. Účastníci se individuálně kdekoliv projdou nebo projedou 
na kole, vyfotí se s logem V50, zašlou nám do 10.6.2020 fotky na mail V-50@seznam.cz a 
dostanou dárek.  
 

       

     Ad  7)    Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní. 
 
         

  Úk.č.50 : Jednat se zaměstnavatelem o zahájení výdeje teplé stravy v kantýnách. 
                 Zodp.: Ing. Slanina;  T: 31.5.2020 

 

 

      Ad  8)     Organizační 
  

 I.Maceček – nemáme dořešeno rozdělení RÚD č. 10. 

 Nové tarify Vodafone – původní tarify budou fungovat dál, pokud si je účastník nezmění,  
noví účastníci budou mít tarify již nové.    
 

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

Podpis předsedy ZO (razítko)    

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín:  28. 5. 2020 (pokud si situace nevyžádá dřívější termín) 

Místo: konferenční hovor přes Skype 

Návrh programu: viz pozvánka 

mailto:V-50@seznam.cz
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Závěry VZO : 
 

 
 
Zapsal: 

  
 
Ing. Jitka Javůrková 

 
 
Schválil: 

 
 
Ing. Petr Slanina 

 
 
Dne: 

 
 
14. 5. 2020  


