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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika Číslo: 2020/44 
 

Datum: 28. 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. Martin Dryják, Ing. Pavel Vavroš 

Nepřítomní: 
R. Pastrňák, M. Polášková, S. Hradil, P. Vítek, M. Puščák, J. Havlický, Ing. T. 
Santarius, S. Trávníček -omluveni 

 

Program zasedání VZO : 

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

         

    [2020/44] 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 
 
Výroba koksovny jede na minimum (60 kt). Hledáme cesty ke zlepšení a zdokonalení celého 
procesu a k minimalizaci zásob. Pokračujeme v opravách přezdívání stěn. Máme potvrzené opravy 
strojního chlazení. Na koksovně je 1 pozitivní zaměstnanec na koronavirus. 
 
Ing. Slanina: Jak se to vyvíjí s pitnou vodou na kondenzaci?  
Ing. Kičmer: Dal jsem podnět, aby to bylo vyřešeno co nejdříve. 
 
I.Maceček: Upozornil na strategické čerpadlo na chemii, které má technické problémy. 
Ing. Kičmer: Náhradní čerpadlo je objednané, urgujeme to. Než dojte, tak údržba bude provádět 
častější kontroly. 
 
I.Pěknica: Bylo ještě nějaké omezení dodávek z TAMEHU (mimo7.5.)? 
Ing. Kičmer: Ne. 
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Závěry VZO : 

Ing. Martin Dryják – záv. 14 

Výroby na červen jsou zatím jen v rozpisech. Snižujeme operativní rozpis na KD trati (30-33 kt), 
HCC kolem 12 kt, SJV kolem 25 kt. Na KD trati sjíždíme od 1.6. na 3 směny.  
Květen: 
KD trať:  35kt plán, výroba 41kt 
SJV: 25 kt plán, výroba 22 kt 
HCC: 10 kt plán, výroba 10 kt 
 
A.Konvička: Co bude se zapůjčenými zaměstnanci na LDO a rourovnu?  
Ing. Dryják: Pokračujeme v zápůjčce dál. Je to plánované i o prázdninách. 
 
Ing. Slanina: Proč se přesuny z KD trati dělaly na poslední chvíli a neoznámilo se to 
zaměstnancům 14 dní dopředu? 
Ing. Dryják: K tomu se nemůžu vyjádřit. Nebyl jsem u toho. 
Ing. Slanina: Na zaměstnance jsme posílali dopis, který popisuje, jak se má postupovat při změně 
pracovního režimu. 

 

Ing. Pavel Vavroš – P1500 

Všichni zaměstnanci, kteří byli pozitivní na COVID 19, jsou již v pořádku. Plán na květen byl 45 kt, 
skutečnost bude 38 kt. V červnu vyjedeme 9.6. Na červen je v plánu 35 kt. Na přelomu června a 
července je naplánována 14-denní oprava pece.    
 

      

     Ad 4) Aktuální situace v huti 
 

Ing. Slanina:  

Majitel naší firmy Sanjeev Gupta přijel 27.5. do Ostravy. 28.5. se setkal se zástupci odborů, kde 
jsme projednávali aktuální situaci. Upozornili jsme na tři hlavní okruhy problémů. K prvnímu 
problému, kterým je sfoukání VP2, nás majitel ubezpečil, že dojde k restartu této VP v době, kdy 
budou zásoby na optimální úrovni. Ocenil, že se podařilo udělat teplou odstávku, kdy k zpětnému 
nastartování může dojít velmi rychle. V problematice sporu s TAMEH S. Gupta předpokládá, že 
dojde velice rychle k uzavření všech jednání. K třetímu problému, kterým je prodej CO2 povolenek, 
nás ubezpečil, že k jejich využití dojde vždy na investice. Jiné využití, jako třeba pokrytí důležitých 
plateb, bude využíváno jen výjimečně. Ubezpečil nás, že dokud naše huť nebude v zisku, tak nemá 
v plánu jakékoliv vyvádění peněz z huti. Otázky, které jsme nestihli prodiskutovat, jsme mu předali 
v písemné formě. Slíbil nám, že s námi bude více komunikovat.  

 
I.Pěknica: Kdo s ním do Ostravy ještě přijel? 
Ing. Slanina: Bylo tam celé nejvyšší vedení (majitel a výkonný předseda Liberty Steel Europe a UK 
Sanjeev Gupta, prezident pro Evropu a VB Roland Junck a GŘ integrované hutní výroby a těžby 
Paramjit Kahlon). 

 
R. Kögler: Jaká je situace se zásobami před a za tratěmi? 
Ing. Slanina: Zásoby se nedaří snižovat tak, jak bylo v plánu. 
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Závěry VZO : 

A.Konvička: Proč Sangeev Gupta přijel? 
Ing. Slanina: Domnívám se, že chtěl představit nového GŘ integrované hutní výroby a těžby a dále 
máme informace, že 29.5. má dojít v Praze setkání S. Gupty a ministra průmyslu K. Havlíčka. 

 

Kolektivní vyjednávání: Ing. Slanina 

LO: Přišli jsme s návrhem zajistit zaměstnancům nárůst mezd alespoň o inflaci, vyplacenou 
v listopadové výplatě. Při lepším výsledku EBITDA než je v BP (-44 mil. EUR), chceme 
proporcionálně vyplacení další výše této odměny.  
 
R. Kögler: Jaké jsou současné ekonomické výsledky? 
Ing. Slanina: Přesto, že v dubnu byla zatím nejmenší ztráta, nedokážeme se dostat do plusu.  
 
LEPO: Projednáváme sbližování kolektivní smlouvy s LO. Od příštího roku by se měla vyjednávat 
již pouze jedna kolektivní smlouva. 
 
LDO: Vzhledem k tomu, že od 1.7.2020 dojde k začlenění zaměstnanců firmy LDO do LO, 
vyjednáváme podmínky k tomu, aby zaměstnanci nepřišli o výhody stávající KS LDO.   
 

       

     Ad  5)    Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní. 
 
         

Úk.č.50 : Jednat se zaměstnavatelem o zahájení výdeje teplé stravy v kantýnách. 
                   

Ing. Slanina: Vzhledem ke stávající situaci na dole Darkov, chce vedení společnosti zabránit, aby 
došlo ke styku zaměstnanců z různých provozů či závodů.   

 

 

      Ad  6)     Organizační 
  

 V. Prak oznámil termín výjezdního zasedání (25.9.-26.9.). 

 VZO odsouhlasil dotaci 200 Kč na (max. 4) vstupenky na Shakespearovské slavnosti, 
které si členové sami zakoupí. 

 V.Prak informoval o vývoji úrazu z SJV (prasklá achilovka) z roku 2018. Bylo to 
překlasifikováno na pracovní úraz a zaměstnanec dostane vyplaceno odškodné od 
pojišťovny.  

 R. Kögler podal návrh na využití možnosti slev zážitkového centra Libros. 

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

Podpis předsedy ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín:  11. 6. 2020  

Místo: konferenční hovor přes Skype 

Návrh programu: viz pozvánka 

 
 
Zapsal: 

  
 
Ing. Jitka Javůrková 

 
 
Schválil: 

 
 
Ing. Petr Slanina 

 
 
Dne: 

 
 
28. 5. 2020  


