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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika Číslo: 2020/56 
 

Datum: 19. 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. Martin Dryják, Bc. Richard Toman,  Ing. Hana 
Kratochvílová, Ing. Filip Barnáš, Ing. Lea Holubová, Ivana Neuwirthová 

Nepřítomní: R. Pastrňák, S. Hradil, J. Havlický, P. Gřunděl, J.Adámek, S.Trávníček-omluveni 
 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, 16 
4.  Stav kolektivního vyjednávání 
5.  Mzdový vývoj za III. čtvrtletí 2020 
6.  Plán výrob a zaměstnanosti na rok 2021 
7.  Plnění úkolů 
8.  Organizační 
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
      Místopředs. ZO kol. M. Polášková seznámila členy VZO s návrhem programu zasedání VZO. 
 

       [2020/56] 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 86,4 kt. Koksovna jede naplno. Plán na prosinec je 95,6 kt.              
Přezdívání úseku na KB1 bylo dokončeno. Plánujeme přezdívání hlav na VKB 11. Běží opravy 
regulace topného systému, probíhá standardní údržba keramickým svařováním. Na koksovně 
je 1 zaměstnanec pozitivní na covid a 3 jsou v karanténě.  
 
R. Kögler: Dotaz na nádrž na BČOV a opravu auta Fuso pro koksochemii. 
Ing. Kičmer: Mitsubischi Fuso pro chemii je po opravě a STK zpět na provoze. Nádrž je 
odstavená, oprava je zahrnuta do BP na rok 2021 z kraje roku. 
 
M. Polášková: Je odprašovací stanice provozuschopná? 
Ing. Kičmer: Po konzultaci s údržbou se vyčistil celý zásobník od úsad. Přes víkend proběhlo 
vyskladňování, z provozu zatím není odezva. 
 
M. Polášková: Jsou už hotové dělící přepážky na velínech? 
Ing. Kičmer: Zatím to dokončené není. Budu to urgovat. 
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Závěry VZO : 

  

Ing. Martin Dryják – záv. 14 

Na SJV je po plošném testování na covid 27 pozitivních zaměstnanců. Jsme tady s výrobou ve 
skluzu. Operativní plán 35 kt nesplníme. Od 24.11. do 7.12. bude probíhat oprava. 
Na HCC byl pro nedostatek zakázek operativní plán snížen z 18 kt na 14 kt.  
Na KD trati je operativní plán 43 kt.  
Okomentoval plnění Plánu ozdravných opatření. 
 
I.Pěknica: Jak to vypadá s opravou střechy na SJV? Osvětlení na hale je ve špatném stavu. 
Jakým způsobem se testuje na covid? Testují se všichni?  
M. Dryják: Střechy se opravují každý rok. Finanční možnosti jsou však omezené. To se týká i 
osvětlení. Investovali jsme do chladníků. Je to o prioritách. Bylo určeno, že se protestují 
všechny směny z úpraven. Testování se nemůže nikomu nařídit.  
 
A.Konvička: Uvažuje se otestovat HCC a KD-trať? 
M. Dryják: Situace na KD-trati je nyní dobrá, na HCC taky. Na SJV byl výskyt pozitivních na 
covid větší. 
 
M.Puščák: Jak se pojede přes svátky? 
M. Dryják: Příští týden se potvrdí výroby na prosinec. KD-trať bude zřejmě naplněna podobně 
jako tento měsíc, s odstávkami bych nepočítal. Do konce měsíce dáme vědět.  
 
 
Bc. Richard Toman – záv. 16 
 
Na P1500 jsme výrobně v mínusu, bojujeme s poruchami a prostoji. 9.12. má začít oprava 
tratě. Do té doby musíme vyrobit 69 kt. Na linkách jsme v mínusu 1000 tun (vliv P1500). 
V pátek byl na důlních výztužích incident – spadl balík na linku č.3. Naštěstí se nestal žádný 
úraz. Musíme změnit vázací prostředky. Nyní máme 7 pozitivních zaměstnanců na covid na 
důlních výztužích a svodidlech. 
 
I.Pěknica: Na rourovně jsou prý nespokojeni s kvalitou pásů z P1500. 
Bc. Toman: Jsme u těchto zakázek na limitních možnostech trati. Požadavky se snažíme 
splnit, jsme ve fázi výzkumu.  
 
M. Pastýrik: V jaké fázi je oprava vrat koleje 462a (vrata z MB skladu na příčnou dělicí linku)? 
Od jara to není vyřešeno. 
Bc. Toman: Zjistím.  
 

      
    Ad  4)    Stav kolektivního vyjednávání: 
 
     Dnes proběhlo první kolo kolektivního vyjednávání. Vyjednávat budeme v úterky. Za stranu 
     odborů máme 3 členy vyjednávací komise: Ing. P. Slanina, P. Fichna, Mgr. A. Sobolová. Za 
     zaměstnavatele je v komisi personální ředitel Ing. J. Juříček, Ing. A. Kondělka, Bc. M.  
     Holubová (zapisovat bude I. Neuwirthová).  
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Závěry VZO : 

 
     
    Ad  5)    Mzdový vývoj za III. čtvrtletí 2020 :  
 
 

V. Prak : Dnes proběhla mzdová komise. Na všech provozech došlo ke snížení průměrné 
mzdy zaměstnanců. Jako hlavní důvody uvedli personalisté úspory v odměnách (fond ředitelů 
závodů, prémie, roční odměny), snížení přesčasové práce a vybíráním 70% náhrady mzdy. 
Současně vzrostla nemocnost. 
 

    Z10 – Ing. Barnáš: Stavy zaměstnanců jsou nižší o 18 zaměstnanců (z toho 11 THP – změna  
    organizační struktury). Během prázdnin jsme dobrali 10 zaměstnanců, plus další 3 nyní. Dále 
    probíhá nábor 3 treinee zaměstnanců. Průměrný výdělek D kategorie je nižší (klesá 
    přesčasová práce, je vysoká nemocnost a ostatní absence, nebyly vyplacené odměny a fond 
    ředitele).    
 
    R. Kögler: Jak je to se zastupováním technologů na chemii? 
    Ing. Barnáš: Je to stále v jednání.  
 
    Z14 – I.Neuwirthová: Stav zaměstnanců se snížil o 22, do října 2020 jsme nenabírali. Snížila se 
    přesčasová práce, snížil se výběr dovolené – zaměstnanci byli zapůjčení na jiné provozy. Došlo 
    k nárůstu nemoci a ostatní absence. Došlo ke snížení prům. výdělku. Nabrali jsme 52 nových 
    zaměstnanců, z toho 12 už skončilo. Na SJV chybí 8 zaměstnanců, HCC a KD-trať jsou 
    naplněné. 
 
    Z16 – Ing. Kratochvílová: Je problém porovnat údaje bývalé LDO, která se od 1.7.2020 
    včlenila do LO. Data za Z16 nejdou porovnat. Zvýšila se ostatní absence, byly vyšší přesčasy.  

 
    Z5 – Ing. Holubová: O 20 se snížil fyz. stav zaměstnanců. Průměrná mzda kategorie D se 
    snížila, klesla přesčasová práce. Je nižší i čerpání dovolené. Zvýšila se nemoc a úraz a ostatní 
    absence – překážky na straně zaměstnavatele.  

 
 
 
Ad  6)    Plán výrob a zaměstnanosti na rok 2021 :  

 
   
    Ing. K. Kičmer: Plán výroby na Z10-Koksovna na příští rok je 1 146 000 t koksu. 
 
    Ing. M. Dryják: Plán výrob na příští rok se stále finalizuje. 
 

Bc. R. Toman: Plán výrob na příští rok je 800 kt na P1500, 308 kt na linkách, svodidla 20-40 kt. 
 
 
 
   
     Ad  7)    Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní. 
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Závěry VZO : 

     
   
 
    
  Ad  8)     Organizační 

  
• VZO pověřil předsedu o zahájení jednání s vedením firmy o převedení rekondičních 

pobytů, které se z důvodu covidu neuskutečnily, z letošního roku na příští rok. 
• V. Prak podal info z managementu: 287 zaměstnanců bylo pozitivních na covid, nyní je 120 

pozitivních. Po Vánocích má dojít k dalšímu testování. Nejvíce nakažených je na Z15 a 
SJV. Plán na 1. kvartál příštího roku je vyrobit 200 kt surového železa každý měsíc, což je 
provoz na plný výkon. U dlouhých výrobků je problém s cenou. Jednali jsme o vyplacení 
mimořádné odměny pro zaměstnance – zaměstnavatel chce o odměně jednat až po 
listopadových výsledcích. Je vypsané výběrové řízení na novou ocelárnu.   

• Ing. Slanina: včera proběhla schůzka k EWC (evropská rada zaměstnanců). Zatím EWC 
není ustanovená. Rumuni si stěžovali, že Liberty nedodržuje Dohodu, propouští, 
neinvestuje. To samé řekli i Francouzi a Italové. IndustreeAll udělá dotazník pro všechny 
firmy Liberty, co kde nefunguje.  

• Ing. Slanina: zaměstnavatel nám zaslal k připomínkování Pracovní řád, který chce změnit.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Podpis místopředsedy ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín:  3. 12. 2020  

Místo: konferenční hovor přes Skype 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsal:  Ing. Jitka Javůrková Schválil: Marta Polášková Dne: 20. 11. 2020  


