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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika Číslo: 2020/49 
 

Datum: 20. 8. 2020 Čas: 11:30-14:00 Místo: Konferenční hovor přes Skype 

Jednání řídil: Ing. Petr Slanina – předseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

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

Nepřítomní: R.Pastrňák, M.Polášková, J.Adámek, J.Havlický, S.Hradil, M.Puščák - omluveni 
 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, LDO 
4.  Plnění plánu ozdravných opatření 
5.  Plnění úkolů 
6.  Organizační 
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

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

       [2020/49] 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 se navyšují. V srpnu je plán 65 kt, plán na září je 71 kt, na říjen 80 kt, na listopad 83 kt a od 
prosince by výroby měly být 92,5 kt. Z tohoto důvodu začíná nábor 11 agenturních zaměstnanců. 
Do Galatti odjíždějí další dva vlaky s koksem, v případě potřeby budou mít naše vysoké pece 
přednost před dodávkami do Rumunska. 
Výběrové řízení na obslužné stroje běží, strojní chlazení po opravě není 100% v pořádku, 
problémy jsou na lince B. 

      
 Ivo Maceček – jak čerpají zaměstnanci kategorie D volno za 70%? 
Ing. Kičmer – v minulém období bylo nařízení vybírat přednostně 70% před dovolenou, nyní 
vzhledem k navýšení výrob již nepočítáme se 70% u zaměstnanců kategorie D.  
 
R. Kögler – jak bude vypadat nová struktura koksochemie? 
Ing. Barnáš – koksochemie již nebude provoz, ale jen provozní oblast, kterou povede Bc. Lumír 
Žabenský. Na jeho místo se posune Ing. Peter Baňacký. 
 
Ing. Barnáš požádal VZO o projednání organizační změny, kdy k 31.8.2020 zaměstnavatel ruší 
pracovní pozici Technolog KB.   
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Závěry VZO : 

 

Ing. David Božoň – záv. 14 

Operativní rozpis na srpen je KD trať – 31 kt, HCC – 10 kt, SJV – 27 kt. 
Kontidrátová trať bude stát na nedostatek materiálu od 23.8. do 28.8.2020 a středojemná válcovna 
od  29.8. do 3.9.2020. 
Oprava koleje 39 se pro nedostatek financí přesunula na rok 2021. 
 
A. Konvička – bude se měnit směnnost na HCC? 
Ing. Božoň – v případě nárůstu zakázek nejdříve od 1.10.2020. 
 
Paní I. Neuwhirtová požádala VZO o projednání organizační změny, kdy k 31.8.2020 
zaměstnavatel ruší pracovní místo na sekretariátu provozu 142 a místo technologa na provoze 
148. 
Dále I. Neuwhirtová VZO požádala o projednání změny směnnosti na lince KOCH, kdy od 
1.9.2020 bude linka provozovat na čtyři směny oproti stávajícím dvou směnám. Vzhledem 
k nedostatku zaměstnanců nebudou čtyři směny minimálně do listopadu 2020 naplněny. 
 
 
 
Bc. Jan Mikoláš – záv. 16 
 
Operativní rozpis výroby: 
Steckel: 55 kt, v září v případě dostatku vstupního materiálu 73 kt a v říjnu 85 kt. 
Dělící linky: 27,5 kt a v září 30 kt. Začal nábor 33 agenturních zaměstnanců. 
Důlní výztuže a svodidla: 4 kt. 
 
M.Pytlík – Kdy se vrátí zapůjčení zaměstnanci zpět na svodidla? 
Bc. Mikoláš – zatím nevíme, záleží to na prioritách a také na tom, jak rychle se noví agenturní 
zaměstnanci zaučí. 
S.Trávníček – upozornil na nedostatek zaměstnanců na expedici P – 1500 a výměnářské dílně. 
Bc. Mikoláš – tento problém řeší Ing. Rochovanský a Ing. Vavroš. 
  
 
 

     Ad 4) Plnění plánu ozdravných opatření 
 

Ing. K. Kičmer: nepředložil plnění plánu ozdravných opatření. 
 
Ing. D. Božoň: nepředložil plnění plánu ozdravných opatření. 
 
Bc. Jan Mikoláš: nepředložil plnění plánu ozdravných opatření. 
 

       
  
    
     Ad  5)    Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní. 
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Závěry VZO : 

     
 
 
 
 
    Ad  6)     Organizační 

  

• Stížnost zaměstnanců linek záv. 16 a KD tratě na zavření kantýny na úpravnách 
ve čtvrtek a pátek na odpolední směně. VZO žádá nápravu. 

• A.Konvička: Způsob, jak mohou zaměstnanci požádat o výpis útraty za stravování: 
Pokud máte dotaz na čerpání kreditu za stravování, případně požadujete zaslání 
výpisu čerpání stravy za měsíc nebo máte dotaz na reklamaci k uplatnění dotace za 
nákup v automatu na folie apod. volejte 595 683 183 – Z1-Sociální služby. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Podpis předsedy ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín:  3. 9. 2020  

Místo: Školící středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsal:  Vítězslav Prak Schválil: Ing. Petr Slanina Dne: 25. 8. 2020  


