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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika Číslo: 2021/65 
 

Datum: 1. 4. 2021 Čas: 11:30-14:00 Místo: Konferenční hovor přes Teams 

Jednání řídil: Marta Polášková - místopředseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Členové VZO připojení přes Teams 

Hosté: Ing. Kamil Kičmer, Ing. Martin Dryják  

Nepřítomní: R. Pastrňák, J. Havlický, 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.  Příprava Konference ZO 
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. 
 

       [2020/65] 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 duben je 91 600 t. Vyrábíme naplno. Čerpadlo 4301 je namontováno, šnekový 
dopravník je vyměněn. Poděkování všem, kteří v době poruchy šnekového dopravníku museli 
uhlí uklízet ručně. Zároveň poděkování zaměstnancům za kopání komor.  

I.Maceček: Na odsíření praskla nová flexibilní hadice a na vyměněné je taktéž mikronetěsnost. 
Ing. Kičmer: Hadice ležela tři roky ve skladu, nevylučujeme jednání s dodavateli.  
 
S. Hradil: Budou se i nadále přezdívat komory na KB1? 
Ing. Kičmer: Je to v plánu, ale cena koksu je tak vysoká, že momentálně je ekonomičtější 
vyrábět koks a ne přezdívat.  
 
S. Hradil: Máme odstavený stroj SOS 33, na kterém chybí řetěz na ježka. 
Ing. Kičmer: Snad nebude problém řetěz nafasovat.  
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Závěry VZO : 

 
P. Gřunděl: Jak jsme na tom s uhlím? 
Ing. Kičmer: Na výrobu máme, v dubnu až květnu přivezeme 30 kt ze zámoří a plánuje se další 
loď. Zásoby jsou 118 kt.  
 
R. Kögler: Je v plánu oprava potrubí na OVAK? 
Ing. Kičmer: Finalizuje se výběrové řízení.  
 
R. Kögler: Potřebujeme najet druhou část Clausovy linky. Údajně nemáme těsnění.  
Ing. Kičmer: Jedno už tady je, druhé se urguje na nákupu. 
 
R. Kögler: V kantýně byl problém s některými zákazníky. Jsou tam kamery. Jak dlouho se 
uchovává záznam a je možno ho použít? 
Ing. Kičmer: Pokud to jsou naše kamery, tak záznam je u Bc. Petra Prudila. Záznam se 
uchovává 14 dní. Se záznamy mohou pracovat jen pověřené osoby.  
 
P. Gřunděl: Dal by se dát monitor na velín nebo do kanceláře mistrů pro účely sledování 
ekologie? 
Ing. Kičmer: Je potřeba na to najít finance. Chceme to udělat. Nejdřív je třeba zpracovat 
ergonomii pracoviště, aby se práce ulehčila a ne naopak.  
 
 
 

Ing. Martin Dryják – záv. 14 

Chtěl bych všem poděkovat za plnění hlavních ukazatelů. Především expedice a fakturace 
zboží. Za březen se podařilo vyexpedovat 217 kt zboží, fakturace byla ještě lepší. Výroby byly 
splněny. Na HCC byly problémy s pecí. 
Duben jsme zahájili dekádou na KD-trati, operativní plán je 50 kt., což se asi nesplní.  
SJV má plán 45 kt (je tam velká kampaň betonářské oceli).  
HCC vyjede 6.4. po střední opravě, mělo by se vyrobit 15 kt. Ode dneška začíná fungovat 
servisní centrum Fagor. 
 
 
 
                  

      
     Ad  4)    Stav kolektivního vyjednávání: 
 

Ing. Slanina: Byla podepsána nová kolektivní smlouva, která bude platit do konce roku 2023 a 
která kopíruje starou KS. Jednáme o tom, že EBITDA se bude počítat za fiskální rok, ne za 
kalendářní. V roce 2019 byla EBITDA -86 mil. EUR, v roce 2020 byla -95 mil. EUR.                                         
Z důvodů nenastavení prémiových ukazatelů na 1. kvartál 2021 jednáme o výši plnění pro celý 
podnik jednotně. Pro zbytek roku jednáme o nastavení prémiových ukazatelů tak, aby každý 
závod měl stanoven 3 ukazatele. 
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Závěry VZO : 

    
    
     R. Kögler: Zůstávají rekondiční pobyty stejné? Převádí se nějaké počty do letošního roku? 
     Ing. Slanina: Ano, zůstávají. Záleží, co nám situace dovolí. Nic se nepřevádělo, přednostně by  
     měli být uspokojeni zájemci z loňského roku.   
       
     I.Pěknica: Platí navýšení mezd od 1.4? 
     Ing. Slanina: Ano. 
 
     I.Maceček: Jsou již známy auditované závěrky a EBITDA? 
     Ing. Slanina: Auditovaná závěrka je, ale manažerský výsledek pro potřeby kolektivní smlouvy  
     není. Fiskální rok se měnil. Pokud bychom odečetli vlivy (např. peníze, které nám Gupta  
     poslal), tak by byl výsledek záporný. Vše je v jednání.  
 
     I.Maceček: Máme zastavené povolenky. Zobrazí se to nějak v závěrce? 
     Ing. Slanina: Ne. 
 
 
  
  
 
 
   Ad  5)    Příprava Konference ZO:  
 
    V. Prak: Připravíme konferenci tak, že v případě rozvolnění opatření ihned rozešleme na  
    delegáty pozvánky. Uvidíme podle situace.   
    Ing. Slanina: Chci, aby konference proběhlá v plném rozsahu, třeba i na podzim. 
 
 
 
 
 
 
 
    Ad  6)     Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní. 
 

     Úk.č.56 : Podat návrhy na čerpání prostředků pro jednotlivé RÚD.  
                     Zodp.: VZO;  T: 15.4.2021 
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Závěry VZO : 

 

 
     Ad  7)     Organizační 

  
    Ing. Slanina: 

• Včera proběhl přípravný výbor k EWC (evropská rada zaměstnanců). Spoustu věcí již 
máme nastavených, řešíme konečný počet delegátů. Liberty chce 27 delegátů, což je pro 
nás a Rumuny, jakožto největší, nevýhodné. Hlasování bude silou mandátu. Jednání se 
zúčastnil se i Gupta. Na můj dotaz na povolenky, jelikož je snaha půjčit část povolenek 
Rumunsku, Gupta odpověděl, že CO2 povolenky zůstanou v Ostravě. GFG hledá banku 
pro refinancování svých aktivit poté, co se jeho hlavní banka Greenseell dostala do 
insolvence.   

• Minulý týden jsme požádali o svolání Dozorčí rady (já a Mgr. Sobolová za zaměstnance, 
Ing. Eduard Muřický za stát). Dozorčí rada bude 7.4.  

• Situace na trhu je velmi příznivá, vliv ve skupině nás strašně brzdí, musíme nakupovat za 
hotové.  

• R. Kögler: Když GFG nenajde investora, dojde k zestátnění jejich podniků? 
Ing. Slanina: V Anglii pomůžou ocelárnám, ale ne Guptovi. Pokud GFG na sebe podá 
insolvenci, pak se vypořádají dluhy a akcie se mohou zájemcům prodat. 

• I.Maceček: Jaká je situace v Tamehu? Nehrozí omezení dodávek médií? 
Ing. Slanina: Nemělo by dojít k odstavení na základě smluv. V Tamehu chtějí udělat 
hodinovou výstražnou stávku z důvodu vyjednávání KS, nemělo by to ohrozit chod huti. 

• I.Maceček: Guptovi nevyšel nákup Thyssenkrupp. Jak se to projeví? 
Ing. Slanina: Nemyslím si, že by to mělo mít nějaký faktický dopad. 

• A. Konvička: Dostali jste odpověď na dopis zaslaný Guptovi? 
Ing. Slanina: Ano, ale nic konkrétního tam nebylo. 

• M. Klein: Jak se k celé situaci staví naše vláda? 
Ing. Slanina: Vláda o tom ví, aktivně se o to zajímá náměstek ministra průmyslu a obchodu 
a člen Dozorčí rady LO Ing. Eduard Muřický i předseda OS KOVO Jaroslav Souček.   

• M. Pastýrik: Jak to vypadá s investicí na naši novou ocelárnu? 
Ing Slanina: To momentálně nedokážu říct.  

• M. Klein: Jak to bude s čerpáním peněz pro jedn. RÚD v letošním roce? 
Ing. Slanina: Je možno to dát do vánočních dárků nebo prodloužit dobu čerpání. 

 
 

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

Podpis předsedy ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 15. 4. 2021  

Místo: konferenční hovor přes Teams 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsal:  Ing. Jitka Javůrková Schválil: Ing. Petr Slanina Dne: 6. 4. 2021  


