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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika
Datum:
22. 10. 2020
Čas:
11:30-14:00
Jednání řídil:
Ing. Petr Slanina - předseda

Číslo:

2020/54

Místo: Konferenční hovor přes Skype

Přítomní účastníci :
ZO OS:
Členové VZO připojení přes Skype
Hosté:
Ing. Kamil Kičmer, Ing. David Božoň, Bc. Richard Toman
Nepřítomní: R. Pastrňák, S. Hradil, J. Havlický, S. Trávníček - omluveni
Program zasedání VZO :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, schválení programu zasedání VZO
Kontrola zápisu
Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, 16
Kontrola plnění Plánu ozdravných opatření
Plnění úkolů
Organizační

Závěry VZO :

Ad 1)

Zahájení, schválení programu zasedání VZO

Před. ZO kol. P. Slanina seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO.
[2020/54] 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
Situace v rámci OKD se stabilizovala, dodávky uhlí pokračují. Snažíme se obnovit i sklady
v Darkově. Hledá se nová vsázka pro dobu, kdy Darkov nepojede. Výroby se pořád zvyšují,
téměř už jedou naplno. Opravy přezdívání stěn pokračují, investiční akce taky. Situace s Covid
19 je na koksovně zatím dobrá (aktuálně jsou 3 zaměstnanci pozitivní, 2 jsou v karanténě).
Zaměstnanci dodržují daná hygienická pravidla. Testování v huti pokračuje.
R. Kögler: Jak ovlivnila vládní opatření koksovnu? Kolik zaměstnanců z koksovny je na home
office (HO)?
Ing. Kičmer: Vládní opatření přenášíme dál, některá opatření máme přísnější. Dostupnost do
práce není omezená, výrobně se nás to zatím nedotýká. Riziko je, pokud se uzavřou zdroje
dodávaného materiálu. Home office v dělnických pozicích nemáme, zdravé zálohy už taky
nemáme – nelze realizovat v rámci přirozené absence. THP zaměstnanci se na HO střídají.
I.Maceček: Firma na čištění deskových chladičů byla z důvodu Covid odvolána. Kdy se čištění
uskuteční?
Ing. Kičmer: Předběžný termín čištění v rámci ovlivnění firmy Covidem-19 je plánovaný na
začátek listopadu.
Interní materiál VZO
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Závěry VZO :

R. Kögler: V jaké fázi je oprava auta Fuso pro koksochemii?
Ing. Kičmer: Závod 5 požádal o navýšení finančního limitu. Konkrétně oprava našeho auta
vyjde cca na 80 000 Kč (výměna řídící jednotky a dalších čidel).
Ing. Slanina: Jak to vypadá s doplňováním stavu zaměstnanců na koksovně?
Ing. Kičmer: Jsou požadavky na 4 pozice, mají se konat pohovory. Pak by měly být stavy
naplněné (původní požadavek byl na 11 zaměstnanců).
I.Pěknica: Bude se na Covid hromadně testovat na celé huti?
Ing. Kičmer: Na celé huti ne. Plošně se po záv. 10 otestovalo celé LEPO, dále se testuje
záv. 12.
P. Gřunděl: Jak jste spokojeni s údržbou? Po opravě centrální odprašovací stanice ve stání
VKB nejsme schopni vyskladňovat, šnek nefunguje.
Ing. Kičmer: Spirálový dopravník M 201 se ukroutil nezávisle na opravě před stáním VKB.
Vyměnili jsme spirálu, odtěžování nadále probíhá problematicky. Proběhly konzultace se
zástupci fy ENVEN a přes veškerá doporučená opatření se stav zatím nezlepšil. Ještě chceme
nadstřešit samotný tkaninový kompenzátor - podezření, že přes něho při deštích protéká voda.
P. Gřunděl: Nefunguje demag boxu č.3.
Ing. Kičmer: V pondělí proběhne pochůzka oslovených firem na opravu. Chceme, ať je to
opravené co nejdříve. Proběhne výměna lana, které je objednáno. Výměna se plánuje na
sobotu 24. 10. 2020.
P. Gřunděl: Koleje hasicího vozu se vyměnily jen částečně, v půlce bloku A jsou špatné.
Ing. Kičmer: V rámci týdenního stání VKB bylo vyměněno 150 m kolejnice směrem od hasící
věže, vždy nejhorší úseky. Z. Vyoral a R. Vydržel projdou kolejiště a provedou kontrolu.
I.Maceček: Vedle odsiření bylo několik úniků VP plynu. Chystá se oprava?
Ing. Kičmer: Dnes se to vyřešilo. Je zaslepeno potrubí VP plynu před brylovým uzávěrem. Po
zaslepení potrubí bylo zahájeno jeho odplynění. Potrubí se nebude používat. K úniku VP plynu
by už nemělo docházet.
P.Gřunděl: Děje se něco s odstraněním azbestu na výtlačném stroji 2?
Ing. Kičmer: Azbest na VS je řešen v rámci výběrového řízení na výměnu kabelových lávek,
které jsou v havarijním stavu. Realizace do konce roku 2020.

Ing. David Božoň – záv. 14
Výroby se vrátily do původního režimu. Naplněnost tratí je slušná.
SJV : Operativní plán (OP) je 37 kt, chceme udělat 44 kt (máme velkou kampaň betonů).
HCC: OP je 16 kt.
KD-trať: OP je 48 kt (nesplníme to z důvodu poruchovosti).
Na SJV jsme měli ošetření lékařem (zaměstnanec obsluhy nůžek utrpěl tržnou ránu na ruce,
byl přesunut na jinou práci). Opravuje se čtečka na snímání pracovní doby. 1 zaměstnanec je
v karanténě. Jedeme na 4 směny, z požadovaných 21 zaměstnanců je nabráno 12.
Interní materiál VZO
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Závěry VZO :

První plánovaná kampaň IPE 120 je na 12.11.
Na HCC jsou 4 zaměstnanci v karanténě, z toho 1 je Covid pozitivní. Z 2 četového kolotoče
jsme přešli zpět na 3 četový kolotoč (Po-Pá), zatím máme nabráno 10 agenturních
zaměstnanců z požadovaných 15.
Na KD trati jsou 3 zaměstnanci v karanténě.
Na lince KOCH je z požadovaných 11 zaměstnanců dobráno 8, provozujeme na 3 směny.
M. Puščák: Na KD-trati máme přesunuty 3 inženýry, nenahradí to kvalifikované dělníky.
Ing. Božoň: Máme poptáno 6 lidí. Nyní je priorita shromažďovací stanice.
I.Pěknica: Nechystá vedení společnosti distribuci roušek pro zaměstnance nebo
znovuzavedení 100 Kč rouškovného? Dezinfekci si zaměstnanci nosí vlastní. Řidiči kamionů
chodí přímo na pracoviště, neví, kde mají nakládat.
Ing. Božoň: 100 Kč rouškovného se znovu neřešilo. Při všech mých kontrolách na pracovištích
dezinfekční prostředky byly. Pokud někde nejsou, dejte vědět, dodáme je.
Ing. Slanina: Fasují zaměstnanci roušky nebo respirátory?
Ing. Božoň: Pokud to nemají v normativu (v prašných provozech), tak ne.
V. Prak: Pokud vedení firmy řeklo, že bandany a šátky nejsou dostatečná ochrana, tak by měli
roušky na zaměstnance distribuovat.
Ing. Božoň: Předá na ŘB- Ing. Michálka.
Bc. Richard Toman – záv. 16
Zrovna se zastavila P1500, minimálně do neděle budeme stát. Prasklo chlazení skluznice v
peci. Plný stav zaměstnanců zatím dobraný nemáme (požadavek byl na 33 zaměstnanců).
M. Pytlík: Nešlo by udělat na hutní prodejně a na expedici důlních výztuží nějaké okýnko, aby
zaměstnanci nebyli v kontaktu s řidiči kamionů?
Bc. Toman: Prověřím. Situaci nyní řešíme. (Vyřešeno instalací okýnka).
M. Pastýrik: Jak dopadly prémie za 3 kvartál?
Bc. Toman: Výsledky budou co nejdříve zveřejněny.
Ing. Petr Šuchma – L-Hutní a chemické laboratoře
Máme 5 zaměstnanců v karanténě, 1 je Covid infekční, 1 HO a 10 na ostatních absencích.
Na obráběcí dílně jsou 2 zaměstnanci v karanténě a 2 na dlouhodobých nemocenských.
Na mech. zkušebně jsou 2 na nemocenské a 1 osoba v karanténě čeká na otestování.
Na koksovně jsou 3 nemocenské. Nejhorší je na tom obráběcí dílna, zatím však jedeme bez
zásadního omezení zkoušení.
I.Pěknica: Na SJV máme pracoviště OTK, je to odloučené pracoviště. Jak je zajištěna
bezpečnost zaměstnanců? V jakém stavu je OTK na lince KOCH? Máte nabrané požadované
zaměstnance?
Interní materiál VZO

strana 3

Z
Záákkllaad
dn
níí o
orrg
gaan
niizzaaccee O
OS
SK
KO
OV
VO
O
L
Liib
beerrttyy Č
Čeesskkáá rreep
pu
ub
blliikkaa
Závěry VZO :

Ing. Šuchma: Dnes nedokážu zajistit provoz tak, aby na OTK byli současně 2 zaměstnaci. Jsou
pravidelné telefonáty, prověřím. Na KOCHu máme požadavek na nákup trhačky, čekáme na
schválení, pomocné zařízení (lis, temperační komora, pila) je v řešení. Chybí nám tady 4
zaměstnanci. Požadavek na navýšení stavu nemáme, protože nebyli schváleni.
J. Adámek: Máme nějaký plán, kdyby odešel další zaměstnanec na nemocenskou?
Ing. Šuchma: Budeme se snažit přeorganizovat zbytek lidí tak, aby alespoň jedna směna za
den byla obsazena. Případně můžeme využít i zaměstnance OTK z SJV. Budeme to řešit, až
to nastane.
J. Adámek: Budeme dělat trhací zkoušky drátu z linky KOCH? Je to časově náročné.
Ing. Šuchma: Maximum aktivit přesuneme na ranní směny Po-Pá. Najdeme přijatelný
kompromis.

Ad 4)

Plnění Plánu ozdravných opatření :

Plnění plánů ozdravných opatření nebyly předloženy.

Ad 5)

Ad 6)
•
•
•
•
•

•

Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní.

Organizační

Ing. Slanina: S ostatními předsedy připravujeme návrh Dodatku kolektivní smlouvy na příští
rok. V EBITDĚ jsme ve ztrátě.
A. Konvička: Už jsou auditované výsledky za loňský rok?
Ing. Slanina: Auditované výsledky ještě nejsou.
Ing. Slanina: Zaměstnavatel zatím nevyplatil dar na činnost odborů pro letošní rok.
Ing. Slanina: Je problém se zaměstnaností. GŘ a ŘP posílají THP zaměstnance
vypomáhat na provozy.
Ing. Slanina. V tomto týdnu se konala Komise pro ocel. Železničáři zvyšují podíl domácí
oceli, který berou (týká se Třince a Vítkovic). Z Ředitelství silnic a dálnic taková odezva
není. Ministerstvo průmyslu nechce uzavřít OKD v roce 2021 na rozdíl od Ministerstva
financí.
Ing. Slanina: S. Gupta podal nabídku na koupi ocelářské skupiny Thyssenkrupp Steel.

Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 5. 11. 2020
Místo: konferenční hovor přes Skype
Návrh programu: viz pozvánka

………………………………………………………
Podpis předsedy ZO (razítko)
Zapsal:

Ing. Jitka Javůrková
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Ing. Petr Slanina

Dne:

22. 10. 2020

