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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika
Datum:
7. 1. 2021
Čas:
11:30-14:00
Jednání řídil:
Ing. Petr Slanina - předseda

Číslo:

2020/59

Místo: Konferenční hovor přes Skype

Přítomní účastníci :
ZO OS:
Členové VZO připojení přes Skype
Hosté:
Ing. David Božoň, Bc. Richard Toman
Nepřítomní: R. Pastrňák, S. Hradil, M. Polášková, M. Puščák, J. Adámek - omluveni
Program zasedání VZO :

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

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

Závěry VZO :

Ad 1)
Zahájení, schválení programu zasedání VZO
Předseda ZO kol. P. Slanina seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO.
[2020/59] 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. Martin Dryják – záv. 14
Poděkoval za zvládnutý provoz v prosinci, kdy výroba jela naplno. Sklady na SJV a HCC jsou
plné.
Leden: Museli jsme odstavit linku KOCH. Bude se válcovat jen průměr 10 a 12. KOCH se
rozjede až 25.1. Linku jsme vyčistili, zaměstnanci vypomáhají na HCC.
Plán na leden: HCC: 20 kt, dojíždíme skluzy
SJV: 48 kt
KD trať: 50 kt
Ceny stouply. Zakázkové naplnění je tak na 80%. Jsou v jednání dodávky do Austrálie.
I.Pěknica: Na SJV je 28 kt zboží za tratěmi, co se dělá pro jeho odvoz? Jaké změny chce dělat
nový GŘ, které avizoval v novoročním poselství?
Ing. Dryják: Dnes a zítra jedou nízkovýkonné sortimenty, zboží se postupně odveze. Na
odvozy se podařilo sehnat dostatek kamionů.
Dojde ke změně investičního ředitele, další detaily nevíme.
Interní materiál VZO
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Závěry VZO :

A.Konvička: Kolik zboží je na skladě na HCC? Haly jsou plné. A jak se bude trať provozovat?
Začátkem tohoto týdne došlo k nahromadění kamiónů.
Ing. Dryják: Na skladě je kolem 28 kt. Je snaha udržet maximální výrobu. Na některé směně
však budeme muset sjet na jednu linku, na HCC je extrémní nemocnost. Pracovníky expedice
na úpravnách vybavíme vysílačkami. Plánování kamiónů řešíme s oddělením Logistiky.
Bc. Richard Toman – záv. 16
Prosinec jsme splnili na všech agregátech. Na P1500 proběhla větší oprava, plán jsme splnili i
díky přesčasům. Vyrobili jsme 3854 kt. Máme 12 zaměstnanců v karanténě.
Plán na leden: P 1500: 75 kt
Dělicí linky: 29 kt
Důlní výztuže: upřesňují se
Linky, svodidla a důlní výztuže pojedou naplno. Linky na 9 čet.
M. Pastýrik: Jak pokračuje oprava vrat na koleji 462a?
Bc. Toman: Je pro nás lepší vyměnit celá vrata. Termín je leden-březen 2021.
M. Pytlík: Ke konci roku odešli do důchodu další 2 zaměstnanci. Dostaneme za ně náhrady do
stavu?
Bc.Toman: Řešíme to. Příští týden bude kariérní komise. Budeme řešit i stav zaměstnanců na
P 1500.
S. Trávníček: Místo ve skladu zabírají neprodejné ležáky. Co se s tím bude dělat?
Bc. Toman: Využití 2A materiálu řešíme. Plánujeme nakoupit vysokozdvižný vozík pro převoz
těchto svitků ze skladu na plochu, aby ve skladu nezabíraly místo.
M.Pastýrik: Doplní se stavy kmenových zaměstnanců na linkách?
Bc. Toman: Ani agentury nám nejsou schopny zaměstnance dodávat (naplnění na 9 čet),
v souvislosti s covidem je problém zaměstnávat zahraniční zaměstnance (Poláky). Mělo by se
to probírat na kariérní komisi.
V. Prak: Pro lidi není atraktivní jít pracovat přes agenturu. Na prověření zaměstnanců máme
3-měsíční zkušební dobu. Zaměstnavatel má možnost uzavřít se zaměstnancem 3x pracovní
poměr na dobu určitou. A to je dostatečně dlouhá doba na prověření kvalit zaměstnace.

Ad 4)

Stav kolektivního vyjednávání:

P. Slanina: Poslední, co nemáme dojednáno je EBITDA. Zatím neznáme business plán na.
Účetní období bude jen ¾ roku.
I. Macečk : Jak probíhá vývoj ohledně kolektivního vyjednávání v Ecocoal?
Ing. Slanina: Navrhli jsme zprostředkovatele pro vyjednávání o kolektivní smlouvě. S
navrženým zprostředkovatelem Ecocoal souhlasil.

Interní materiál VZO
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Závěry VZO :

Ad 5)

Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní.

Úk.č.54 : Zpracovat statistiku ohledně podnikové ligy v kuželkách (vyčíslit náklady, počty členů
a nečlenů v našich týmech, počty odehraných kol našimi členy, porovnat s ostatními
sportovními turnaji).
Zodp.: V. Prak; T: 21.1.2021

Ad 6)
•

•
•

Organizační

Ing. Slanina podal informace k návrhu ministerstva financí na zavedení nového peněžního
stravovacího paušálu, který by měl být jako alternativa k současnému příspěvku do
závodních jídelen a k stravenkám. Zaměstnanci však nedostanou nic navíc a paušál se
nezapočítává do dovolené, nemocenské, odstupného, do důchodu. Dle ČMKOS paušál
povede k postupné likvidaci celého systému zaměstnaneckého stravování.
I.Maceček: 6.1.2021 proběhla revize pokladny, vše souhlasí a je v pořádku.
Ing. Slanina: Napříč firmou hodláme řešit problematiku míchání externích zaměstnanců se
zaměstnanci LO. Tento postup je nezákonný. Dochází k tomu hlavně u údržby.

Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 21. 1. 2021
Místo: konferenční hovor přes Skype
Návrh programu: viz pozvánka

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

Ing. Jitka Javůrková

Interní materiál VZO
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Ing. Petr Slanina

Dne:

7. 1. 2021

