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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika Číslo: 2020/60 
 

Datum: 21. 1. 2021 Čas: 11:30-14:00 Místo: Konferenční hovor přes Skype 

Jednání řídil: Marta Polášková - místopředseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Členové VZO připojení přes Skype 

Hosté: Ing. Martin Dryják, Bc. Jan Mikoláš, Ing. Hana Kratochvílová 

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

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, 16 
4.  Rušení pracovních míst na Z16 
5.  Podniková liga v kuželkách 
6.  Plnění úkolů 
7.  Organizační 
 

Závěry VZO : 

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

       [2020/60] 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 

Plán na leden: HCC: 20 kt, reálně bude tak kolem 17 kt 
                        KD-trať: 50 kt, reálně bude max 43 kt 
                        SJV: 48 kt, bude asi 43-44 kt 
Nábor zaměstnanců probíhá. Do konce února se nebude válcovat pro KOCH, který bude 
leden-únor mimo provoz. Zaměstnance jsme převedli hlavně na expedici na HCC. Řešíme 
možnost nakládání kamionů o víkendech. Od zítřka budeme přesouvat materiál i do Gliwic 
(3 000 t drátu a profily z HCC), protože máme sklady přeplněné.  
 
V. Prak: Kolik nás to bude stát v Gliwicích. 
Ing. Dryják: Nevím, údajně se to vyplatí, cenu netuším. Uvolníme si tím sklady. Řídí si to 
logistika. 
 
A.Konvička: Sklady jsou přeplněné, jede se na plný výkon, je hodně nemocenských. 
Ing. Dryják: 10 zaměstnanců z KOCH šlo na expedici na HCC, dále probíhá nábor.  
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Závěry VZO : 

 
Ing. Slanina: Proč musí expedice vážit vagóny pro jednoho zákazníka na třikrát? 
Ing. Dryják: Je to kvůli fakturaci, ale bližší informace nemám. Řeším to.  
 
 

Bc. Jan Mikoláš – záv. 16 

Aktuálně máme 7 covid pozitivních zaměstnanců.  
Plán na leden: 
Linky: 30 kt, zatím máme vyrobeno přes 20 kt  
P 1500: 75 kt 
Důlní výztuže: 2000 t  
Svodidla: vyrábí se, zinkovna taky jede. 
 
                   

      
     Ad  4)       Rušení pracovních míst na Z16: 
 
     Ing. Kratochvílová: Chci projednat 2 organizační změny na Z16 – zrušení 2. pracovních míst  
     (mistr hutní prodejny a beta specialista). Jeden zaměstnanec ukončí PP (beta specialista) a 
     druhý (mistr hutní prodejny) se přesune na jinou dělnickou pozici na linkách. Práci mistra hutní  
     prodejny převezme Michal Dohnal, práci bety specialisty nebude na Z16 vykonávat nikdo.  
 
     M. Pytlík: Myslím si, že to pro pana Dohnala bude hodně, není to práce na jednom místě. 
     Ing. Kratochvílová: To ukáže čas. Myslím si, že tato agenda je zvládnutelná.  
     Bc. Mikoláš: Při krátkodobých nepřítomnostech pana Dohnala to zvládneme vyřešit. 
 

• VZO organizační změnu projednal. 
 
     Ing. Kratochvílová: V lednu nastoupilo 5 nových zaměstnanců. Nové zaměstnance postupně  
     dobíráme, ještě chybí doplnit 13 pozic.  
 
     Ing. Slanina: Kolik jste za poslední měsíc převedli zaměstnanců do kmenového stavu? 
     Ing. Kratochvílová: Jednoho. 
 
     M. Pytlík: Mistři mají zmapované 4 agenturní zaměstnance, kteří by mohli jít do kmene jako  
     náhrada za zaměstnance, kteří odešli do důchodu. 
     Ing. Kratochvílová: Do kmene převádíme agenturní zaměstnance s hodnocením 4.  
 

Ad 5) Podniková liga v kuželkách 

 
V roce 2020 odehráli naši členové pouze polovinu zápasů. Týmy jsou tvořeny i hráči – 
nečleny, či rodinnými příslušníky.  
VZO odsouhlasil, že jednotlivé týmy si musí samy vymyslet variantu, jak budou platit startovné 
za neodboráře, kteří se zápasů zúčastňují.  
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Závěry VZO : 

 
     Ad  6)    Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní. 
 
 

 
 
     Ad  7)     Organizační 

  

• VZO odsouhlasil znění ve Volebním řádu týkající se volby 1. místopředsedy : 
První místopředseda musí mít původ z jiného závodu patřícího do naší ZO, než předseda 
ZO. 

• Ing. Slanina: V případě zavedení stravenkového paušálu by došlo ke zrušení kantýn na 
huti. Teplou stravu v kantýnách momentálně využívá něco přes 50 % zaměstnanců. 

• Ing. Slanina: Řešíme prémiové ukazatele (neplní se především na údržbě). 

• Ing. Slanina podal informace z managementu. Ceny jsou nyní výhodné, proto jedou výroby 
na maximum. Momentálně dodáváme materiál do válcovny v Czestochowé (7000 t) a do 
Austrálie. Koks (drobné podíly) nyní i nakupujeme.  

• Ing. Slanina: Informoval o letošním způsobu podání daňového přiznání, kdy z důvodu 
současného stavu pandemie Covid již mzdové účetní nebudou chodit na jednotlivé závody. 
Dělnické profese dostanou přes mistry obálky, THP pracovníci si vyplní formulář přes 
počítač. Ti, kteří si dělají daňové přiznání sami, tak si na portále mohou vytisknout 
zdanitelný příjem – v tomto případě zaměstnavatel nebude dělat daňové přiznání.  
 
 
 
 
 
 
 

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

Podpis předsedy ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín:  4. 2. 2021  

Místo: konferenční hovor přes Skype 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsal:  Ing. Jitka Javůrková Schválil: Ing. Petr Slanina Dne: 21. 1. 2021  


