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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika
Datum:
04. 02. 2021
Čas:
11:30-14:00
Jednání řídil:
Vítězslav Prak-místopředseda

Číslo:

2021/61

Místo: Konferenční hovor přes Skype

Přítomní účastníci:
ZO OS:
Členové VZO připojení přes Skype
Ing. Kamil Kičmer, Ing. David Božoň, Bc. Richard Toman, Ing. Ingrid Böhmová,
Hosté:
Ing. Pavel Rapant, Ludvík Topiař
Nepřítomní: R. Pastrňák, R. Kögler, M. Puščák, J. Havlický-omluveni
Program zasedání VZO:

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

Zahájení, schválení programu zasedání VZO
Kontrola zápisu
Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, 16
Úrazovost za rok 2020
Průběžné plnění úkolů
Organizační

Závěry VZO:

Ad 1)

Zahájení, schválení programu zasedání VZO

Místopředseda ZO kol. V. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO.
[2021/61] 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 výrob na rok 2021 je 1 146 t koksu. Plán na únor je 87 410 t. Za leden jsme ve ztrátě
2 839 t (ovlivněno předsunutím oprav, dokupováním koksu, stabilizací VKB). Prioritou je splnit
plánovanou výrobu za 1. čtvrtletí. Poděkování všem zaměstnancům za nelehké provozování
v lednu. Apelace na dodržování zimních opatření (sníh, led) abychom předešli úrazům.
I.Maceček: Clausovy pece. 1. pec je v havarijním stavu, 2. pec je po opravě a praskl nový
hořák.
Ing. Kičmer: Na 1.peci se provedlo provizorní venkovní dotěsnění. 2. pec se řeší jako
reklamace. Dodavatelem je LEPO.
I.Maceček: Čerpadlo 4301 stále není dodáno, známe termín?
Ing. Kičmer: Poslední informace od dodavatele je termín dodání do konce února 2021.
Interní materiál VZO

strana 1

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:

I.Maceček: Na vyměněném potrubí na OVAK se projevují netěsnosti. Byl při výměně potrubí
použitý špatný materiál?
Ing. Kičmer: Úsek na koksovně je vyměněn a pokračuje se dál směrem dozadu. Měly by se
provádět častější kontroly a udělat rozbor, proč se to děje.

Ing. David Božoň – záv. 14
Poděkování zaměstnancům za měsíc leden, co se týče úrazů. Výrobně nedopadl leden moc
dobře. 27.2. – 2.3. je plánované stání na drátovce. Výroby na únor: Kontidrátová trať – 38 kt,
Hrubá trať – 19 kt, Středojemná válcovna – 43 kt a Steckel – 70 kt. Koch by se měl rozjet
začátkem března.
A. Konvička: Probíhají pravidelné schůzky s dopravou k přistavování vozů? Zatím situace není
ke spokojenosti zaměstnanců.
Ing. Božoň: Schůzky jsou nastaveny a probíhají. Problém není na naší straně. Včera proběhla
schůzka s ČD Kargo. Do 14 dnů by se měla situace stabilizovat.
A.Konvička: Oprava koleje 439 se táhne. Je nějaký termín dokončení?
Ing. Božoň: Zatím to vypadá špatně.

Bc. Richard Toman – záv. 16
Začátkem ledna jsme měli spoustu poruch. Stále doplňujeme stavy.
M. Pytlík: Budou se na zinkovně a důlních výztužích převádět agenturní zaměstnanci do
kmenového stavu?
Bc. Toman: Potřebujeme doplnit stavy na 4 směny a pak budeme řešit převody AZ s dobrým
hodnocením do kmene. Zaměstnance máme vytipované, čekáme na personální oddělení.
M. Pastýrik: Jak to vypadá s doplňováním stavů na dělících linkách?
Bc. Toman: Máme doplněno na 110 zaměstnanců. Nemyslím, že jsme v podstavu. 2-3
zaměstnance z agentury budeme převádět do kmene (jeřábníci a kvalifikované pozice).
S. Trávníček: Budou se převádět agenturní zaměstnanci do kmene na P 1 500?
Bc. Toman: P 1 500 se řeší.
A. Konvička: Jaký je výhled prodeje na rok 2021 na důlních výztužích?
Bc. Toman: 27 kt pro rok 2021.
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Závěry VZO:

Ad 4)

Úrazovost za rok 2020:

Ing. Ingrid Böhmová – záv.10
Za rok 2020 jsme zaznamenali 162 nebezpečných situací, 11 nebezpečných jednání, 29
skoronehod. Měli jsme 4 drobná poranění (popálení, pohmoždění, pořezání), 2 ošetřením
lékařem (popálení, poranění oka), 1 omezenou práci (popálení) a žádný absenční úraz.
Zaměstnanci byli vybaveni zákrčníky a rukavicemi s tepelnou odolností, aby se zamezilo riziku
popálení.
Ing. Pavel Rapant – záv.14
V roce 2020 jsme měli 272 nebezpečných situací, 40 nebezpečných jednání, 21 skoronehod,
8 drobných poranění, 2 ošetření lékařem, 1 omezenou práci a 2 absenční úrazy (fraktura
článku prstu, blokáda kolene).
Ing. Slanina: Požádal o dodání dokumentu ke klidovým přestávkám na pracovištích
s naměřeným rizikem hluku v kategorii 3.
Ludvík Topiař – záv.16
V roce 2020 jsme měli 142 nebezpečných situací, 10 nebezpečných jednání, 12 skoronehod,
5 drobných poranění, 2 ošetření lékařem, žádnou omezenou práci ani absenční úraz.
V loňském roce proběhly opravy střech, instalace zábradlí, antikolizní a přetěžovací zařízení
na jeřábech atd.
Ing. Slanina: Požádal o dodání dokumentu ke klidovým přestávkám na pracovištích
s naměřeným rizikem hluku v kategorii 3.
V. Prak: Na kabinách byly vyvěšeny klidové přestávky. Je tomu tak i nyní?

Ad 5)

Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní.

Ad 6)

Organizační
•
•

Ing. Slanina předal informace z Dozorčí rady a k situaci kolem založení EWC.
Dohodovací komise řeší nastavení odměny za EBITDA 2021 a hledá klíč
k vyplácení odměny. Také se diskutuje o změně prémiových ukazatelů. Máme
snahu o vypuštění ukazatele údržby na závodech a nastavit je jen pro údržbu
samotnou. Nejsme spokojeni s nastavením KPI. Náš návrh jsou tři kritéria pro celou
huť, vedení chce tři kritéria pro každý závod.
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Závěry VZO:

•

•
•
•
•

•
•

Ing. Slanina předal informace z managementu: nové hybridní pece – vše běží, jak
má. Do finále výběrového řízení se dostaly 3 firmy, které do 15.2.2021 musí dát
jasné finanční nabídky. Do konce května by mělo být vše uzavřeno i s právními
náležitostmi (odvolání). Fond ředitele bude vyplacen dle dohody z vyjednávaní KS.
Proběhl Výbor BOZP, na kterém se probíral i stav sociálních zařízení. Za odbory
jsme upozorňovali na velmi špatný stav a zaslali jsme seznam nedostatků i
s fotografiemi za jednotlivé závody.
TAMEH: nemají ještě dohodnutý nárůst mezd na rok 2021. Vyhlásili spor. Přesto se,
ale dohodě s vedením nebrání.
ECOCOAL: náš návrh KS řeší zprostředkovatel.
THP, kteří budou podávat daně přes PC, zaškrtnou v žádosti, že odborové
příspěvky odvedli a částku dopíše mzdová účetní. Ti, kteří si daně podávají sami,
požádají o originál Potvrzení o zaplacení členských odborových příspěvků svou
kontaktní osobu.
I. Pěknica předal informace o Valné hromadě Hutnické odvětvové sekce (HOS).
Agenturní zaměstnanci dostanou v lednové výplatě jednorázovou odměnu 7 500 Kč
(dle odpracované doby v r.2020) podobně jako dostali kmenoví v listopadové
výplatě.

Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 18. 02. 2021
Místo: konferenční hovor přes Skype
Návrh programu: viz pozvánka

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

Marta Polášková
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Ing. Petr Slanina

Dne:

05.02.2021

