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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika

Číslo:

2020/55

Datum:
5. 11. 2020
Čas:
11:30-14:00
Místo: Konferenční hovor přes Skype
Jednání řídil:
Marta Polášková - místopředsedkyně
Přítomní účastníci :
ZO OS:
Členové VZO připojení přes Skype
Hosté:
Ing. Kamil Kičmer, Ing. David Božoň, Bc. Jan Mikoláš, Ing. Hana Kratochvílová
Nepřítomní: R. Pastrňák, S. Hradil, J. Havlický, M. Puščák, M. Pytlík, Ing.Santarius- omluveni
Program zasedání VZO :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Závěry VZO :

Ad 1)

Zahájení, schválení programu zasedání VZO

Místopředs. ZO kol. M. Polášková seznámila členy VZO s návrhem programu zasedání VZO.
[2020/55] 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
Plán výroby na listopad je 88 kt koksu. Jedeme na maximum. OKD dodává vše, jak má,
tvoříme i zásobu na začátek příštího roku. Na konec roku je potvrzená loď s 65 kt uhlí. Nyní
máme 5 pozitivních zaměstnanců na Covid 19, 3 jsou v karanténě. Zajišťujeme bariéry – dělící
přepážky na velínech, dispečinku a tam kde je potřeba, aby byli zaměstnanci od sebe odděleni.
R. Kögler: Hoří polnice, bude to mít dopad na koksovnu?
Ing. Kičmer: Polnice byly zapáleny v noci, došlo k ucpání odsávacího potrubí, kterým se
odsává plyn z baterií. Dopad to bude mít do výroby, blok A nyní stojí. Aktuálně je tam napojena
pára, která by to měla uvolnit.
P.Gřunděl: Jak to vypadá s odprašovací stanicí? Do zásobníku na prach se dostává voda.
Ing. Kičmer: Část, která se opravovala je v pořádku. Je tam problém s přetěžováním šneku.
Proberu to s údržbou.
R. Kögler: Jak daleko je oprava auta Fuso pro koksochemii?
Ing. Kičmer: Oprava bude stát cca 80 tis. Kč (je nutná výměna řídící jednotky a čidel). Řešíme
se záv.5. Předpokládaný termín je do konce listopadu.
Interní materiál VZO
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Závěry VZO :

Ing. David Božoň – záv. 14
Na KD-trati je větší výskyt Covidu 19, o víkendu pojedeme jen na jednu žílu. Na HCC máme 5
pozitivních zaměstnanců. Poptávka narostla.
Výroby za říjen: HCC : 16,3 kt (plán 16 kt)
KD-trať: 44 kt (plán 48 kt), vliv poruch
SJV: 38 kt (plán 37 kt), vliv poruch
Naplnění na listopad je 18 kt na HCC, 45 kt je poptávka na KD-trati, SJV má plán 45 kt.
A.Konvička: Na HCC jsou problémy s místem na halách a s expedicí. Neprodejné délky tam
zůstávají.
Ing. Božoň: Děláme akční kroky, chceme využít bývalé uložiště kulatiny k uskladnění
materiálu, dále MB sklad a místo na KD trati. Zvedli jsme množství převozu na hutní prodejnu.
Neprodejný materiál budeme šrotovat až po roce.
I.Pěknica: Bude se válcovat rozměr IPE?
Ing. Božoň: Ano. V případě, že by byly problémy, tak se vrátíme ke stávajícím rozměrům.
Bc. Jan Mikoláš – záv. 16
Na záv. 16 máme 5 pozitivních zaměstnanců na Covid 19 (4 na důlních výztužích).
V karanténě máme 4 zaměstnance.
Na P1500 byla výroba v říjnu 64,5 kt, plán byl 80 kt (byly prostoje). 9.12. je plánovaná oprava.
Trh a ceny se vyvíjí pozitivně, hlavně plechy. Na listopad je plán 75 kt. Máme 40 kt skluzů,
které budeme dělat v listopadu.
Dělicí linky: plán na říjen byl 29,8 kt, skutečnost 28,6 kt. 27,5 kt je plán na listopad.
Důlní výztuže a svodidla: Plán na říjen jsme splnili. Plán na listopad je 2000 t na svodidlech,
1700 t na důlních výztužích.
M. Pastýrik: Doplnili jsme požadovaný stav zaměstnanců?
Bc. Mikoláš: Ještě čekáme na jeřábníky.
Ing. Kratochvílová: Ještě dobíráme 17 pozic, z toho 8 je jeřábníků.
S. Trávníček: Snímač pracovní doby je nevhodně umístěn v úzkém průchodu při vstupu do
haly, kde se potkávají lidi a není tam dezinfekce. Navrhujeme ho umístit u šatny.
Bc. Mikoláš: Umístění snímačů bylo provedeno dle vyhodnocení a určení nejvhodnějších míst.
S ohledem na počet zaměstnanců na směnách nedochází k hromadění zaměstnanců při
snímání. Provizorní nádobky s dezinfekcí jsou k dispozici u čteček. Příští týden budou
postupně instalovány automatické dávkovače na dezinfekci.
S. Trávníček: Jak to vypadá s náborem zaměstnanců na P1500?
Ing. Kratochvílová: Na P1500 ještě hledáme 1 jeřábníka,1 výměnáře,1 paliče a 3 třidiče
nakládky.
S. Trávníček: Zatéká do jeřábu Mi2 u kantýny a jeřáb má v poruše klimatizaci.
Bc. Mikoláš: Klimatizace bude vyměněna nejpozději v 46. týdnu. Zatékání do Mi2 bude řešeno
s údržbou.
Interní materiál VZO
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Závěry VZO :

Ing. Kratochvílová – BU
Požádala o projednání neomluvené absence zaměstnance na linkách, který byl pozitivní na
drogy. Se zaměstnancem byl ukončen pracovní poměr. VZO neoml. absenci projednal.
Ing. Slanina: Jak pokračuje výpomoc THP zaměstnanců na provozech?
Ing. Kratochvílová: Na záv.16 zatím nikdo nenastoupil. Jsou připraveni 3 zaměstnanci
z ředitelství, kteří čekají na školení vazačů.
I.Pěknica: V reklamách na nábor zaměstnanců není slyšet, že je to přes agenturu. V ostatních
podnicích berou zaměstnance do kmene.
Ing. Kratochvílová: Nábor přes agenturu je dán pravidly, které máme. Takto je to momentálně
nastavené.

Ad 4)

Plnění Plánu ozdravných opatření:

Ing. Kičmer: Zaslali jsme ozdravná opatření, většina ozdravných opatření pro letošní rok jsou
hotová, především bezpečnostní a hygienická.
Bc. Mikoláš: Zaslali jsme ozdravná opatření, chceme od Vás náměty na příští rok (do 19.11.).
I.Pěknica: Zaměstnanci si stěžují na nefunkční sprchy na horní šatně mužů v 1. poschodí
bývalé P-800.
Bc. Mikoláš: Závada zapsána do IMISu 12.10.2020. Čeká se na dodávku náhradních dílů.
Urgujeme urychlení opravy.
M. Pastýrik: Je už ukončena oprava střechy na podélné lince 2 na hale B?
Bc. Mikoláš: Smlouva je do 30.11.2020. Záleží ovšem na počasí. Momentálně 14 dní pršelo,
takže byly práce pozastaveny.

Ad 5)

Stav kolektivního vyjednávání :

Minulý týden jsme poslali na personálního ředitele návrh Dodatku Kolektivní smlouvy na příští
rok, kde jsme navrhli navýšení mezd o 8%. Čekáme na reakci. Výsledky pro splnění podmínky
k vyplacení odměny za splnění provozního hospodářského výsledku EBIT, nejsou dobré.
A.Konvička: Jak vysoká je ztráta?
Ing. Slanina: Čísla ještě nemáme, ale výsledky dle KS D8. Odměna za splnění provozního
hospodářského výsledku EBITDA, nevycházejí na vyplacení této odměny.
Interní materiál VZO
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Závěry VZO :

M. Klein: Jak to vypadá s EBITDA na LEPO?
Ing. Slanina: Zjistím a dám vědět.
M. Pastýrik: Jak se bude počítat odměna za hosp. výsledek na bývalé LDO?
V. Prak: Odměna za EBITDU za pololetí vyplacena nebyla. První pololetí bylo splněné a
překročené, peníze budou vyplacené ve výplatě za listopad.

Ad 6)

Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní.

Ad 7)

Organizační

•

•
•

•
•

Ing. Slanina okomentoval dopis předsedy OS KOVO J. Součka ministrovi průmyslu a
obchodu ČR Ing. Karlu Havlíčkovi ohledně přezkumu opatření na dovoz oceli do EU a
prodloužení jejích platností i po červnu 2021.
Ivan Peknica: okomentoval Stanovisko 29 ministrů z různých států světa k nadbytečné
globální kapacitě oceli. Trh s ocelí narušují dotace a podpůrné programy některých vlád do
ocelářství, které vedou k udržování neekonomických závodů a budování nových.
Ing. Slanina podal informace z managementu: Covid pozitivních je aktuálně 104
zaměstnanců z LO a LEPO. Každý zaměstnanec dostane 50 ks jednorázových roušek.
Aktuálně jedeme na 3 tandemy. V polovině listopadu sjedeme na 2 tandemy (odstávka na
SJV a P 1500).
V letošním roce nemáme vyplacen dar na činnost od zaměstnavatele. Vyplacení daru brzdí
předseda ocelárny Ing. Roman Bečica, který tento dar od začátku využívá na svůj plat.
VZO odsouhlasil převedení finančních prostředků, které mají jedn. RÚD k dispozici
v letošním roce pro své členy, na příští rok z důvodu nemožnosti čerpání kvůli Covid 19.

Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 19. 11. 2020
Místo: konferenční hovor přes Skype
Návrh programu: viz pozvánka

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

Ing. Jitka Javůrková

Interní materiál VZO
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Marta Polášková

Dne:

5. 11. 2020

