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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika Číslo: 2020/52 
 

Datum: 25. 9. 2020 Čas: 11:30-14:00 Místo:  

Jednání řídil: Ing. Petr Slanina - předseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: Ing. Kamil Kičmer, Bc. Richard Toman  

Nepřítomní: R. Pastrňák  - omluven 
 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, LDO 
4.  Vyhodnocení konference. 
5.  Plán zasedání VZO na IV. čtvrtletí 2020 
6.  Plnění úkolů 
7.  Organizační 
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

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

       [2020/52] 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 

I.Maceček: Budou se opět vytvářet zdravé zálohy, když se zhoršuje epidemiologická situace? 
Ing. Kičmer: Situace je pro nás nyní jiná, než byla na jaře. Najíždíme na plnou výrobu a prostor 
na vytvoření zdravé zálohy je menší. Dobíráme lidi do osádek. Rozjíždí se výroba na 3 
tandemové pece, proto potřebujeme více koksu pro VP. V listopadu bychom měli být na 
maximálních výrobách. Dále pokračují i opravy.  
 
I.Maceček: Jak pokračuje výměna potrubí na OVAK? 
Ing. Kičmer: Pokračuje v daných etapách. Vybírají se úseky, které jsou špatné. Bez tohoto 
odpadního potrubí koksovna fungovat nemůže.  
 
R. Kögler: U nádrže 1B na biologické čistírně prosakuje dno. 
Ing. Kičmer: Děláme na tom, záleží na financích. 
 
R. Kögler: Jak teď běží dodávky uhlí? 
Ing. Kičmer: Je problém s OKD, kde se řeší uzavření. Hledáme nové optimální náhrady. 
Testujeme dodávky z Ameriky a Kanady, řeší se i logistika. Probíhají jednání. Uhlí z OKD nám 
tvořilo 50% vsázky. Vsázku mícháme z více druhů uhlí, aby se dodržela kvalita koksu. 
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Závěry VZO : 

Bc. Richard Toman – záv. 16 
 
Potýkáme se s nedostatkem zaměstnanců. Výrobní zařízení je ve špatném stavu, což má vliv 
na kvalitu a spolehlivost. Během následujícího půl roku budeme do zařízení investovat. Na 
P1500 bude od 10.12. probíhat střední oprava. Linky jsou přeplněné, je schválen nábor 33 
zaměstnanců, z nichž je již 20 nabráno (rozjetí 9. čet). Chybí nám odborné profese se SŠ 
vzděláním. Výroba na svodidlech jede naplno. U důlních výztužích jsme ve skluzu. Chceme se 
zúčastnit polských tendrů. Polsko je pro nás největší trh a je blízko. OKD se má utlumit do roku 
2023. 
 
Ing. Slanina: Probíhají nadále jednání se státem o podpoře našich výrobků? 
Bc. Toman: S ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem dopravy to řešíme 1 rok. Je 
tam problém legislativní. Stát nechce jít do omezení trhu, kdy by mohlo dojít ke sporu 
s Evropskou komisí. 
 
M. Pastýrik: Které investice se budou dělat? 
Bc. Toman: Investovat se bude do všech linek. Nejdál je investice na Novasteelmec (zlepšení 
kvality pásů, které by poté měly být vhodné pro laserové pálení). Dále je to instalace nůžek na 
FIMI, úprava výběhu na podélné lince 2. Podélná linka 1 se zřejmě do budoucna provozovat 
nebude.  
 
M. Pastýrik: Noví zaměstnanci nemají vazačský průkaz. 
Bc. Toman: Z 25 zaměstnanců, 20 neudělalo testy. Musíme se na to podívat. 
I.Pěknica: Vazačský průkaz je těžší než jeřábnický. 
 
I.Pěknica: Včera byl na P1500 úraz, dnes byl úraz na důlních výztužích. Co se stalo? 
Bc. Toman: Na důlních výztužích došlo při dotahování dorazu ke smeknutí klíče z matice a  
k následnému pádu zaměstnance a pohmoždění žeber a nohy. Včerejší úraz na P1500 byla 
řezná rána na levé ruce při odstraňování smyčky v trati. 
 
I.Maceček: Budou mít tyto pracovní úrazy vliv na prémie zaměstnanců? 
Bc.Toman: Ještě nevíme, jestli to budou absenční úrazy, ale ani absenční úrazy již nemají vliv 
na prémie zaměstnanců v dělnických profesích.  
 
R. Kögler: Je již kontrakt na důlní výstuže do Polska, kde jsme vyhráli tendr a kolik firem se 
tendru zúčastnilo: 
Bc. Toman: Jednalo se o celoroční kontrakt, kde dodávky se každý měsíc upřesňují. Už je to 
skoro vydodané. Zúčastnilo se 4-5 firem.  
 
Ing. Slanina: Nabírají se některé klíčové pozice (jeřábníci) přímo do kmene? 
Bc. Toman: Zatím ne. 
 
V. Prak: Končí firma AmpluServis na konci roku? 
Bc. Toman: To je otázka na závod 3. 
 
M. Pastýrik: Na nočních směnách není údržba. 
Bc. Toman: Požadovali jsme údržbu i na noční. Řeší to závod 3. 
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Závěry VZO : 

M. Pytlík: Jaký je výhled výroby na P1500 na říjen? 
Bc. Toman: 80 kt, z toho linky zpracují max 28 kt. 
 
R. Kögler: Odstavená VP2 už jede na plno? 
Bc. Toman: Dělají 15 taveb denně. Zatím jsou nás schopni zásobit.  
 
Ing. Slanina: Je již připraven business plán na příští rok? 
Bc. Toman: Bude to minimálně 80 kt měsíčně. 
 
 
 

Ad 4) Vyhodnocení konference 
 

Konference ZO OS KOVO AMČR, která se konala 15.9.2020 se zúčastnilo 47 ze 73 
pozvaných delegátů s hlasem rozhodovacím, což je 64 %. Konference schválila hospodaření 
v roce 2019, zprávu DaRK o hospodaření za rok 2019 a rozpočet na rok 2020.  
 

  
    Ad 5) Plán zasedání na IV. čtvrtletí 2020 
 

VZO schválil předložený plán zasedání na IV. čtvrtletí 2020. 
 

     
 
  
    Ad  6)    Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní. 
 

    
    
 
     Ad  7)     Organizační 

  

• Ing. Slanina informoval VZO o chystaném mítinku v Dolních Vítkovicích dne 1.10. na 
podporu evropského ocelářství.  

 

 

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

Podpis předsedy ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín:  8. 10. 2020  

Místo: Školící středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsal:  Ing. Jitka Javůrková Schválil: Ing. Petr Slanina Dne: 30. 9. 2020  


