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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika

Číslo:

2021/66

Datum:
15. 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. David Rochovanský
Nepřítomní: R. Pastrňák, J. Havlický, S. Trávníček, M. Puščák, R. Kögler - omluveni
Program zasedání VZO :

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

Zahájení, schválení programu zasedání VZO
Kontrola zápisu
Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, 16
Zpráva DaRK o revizi hospodaření
Plnění úkolů
Organizační

Závěry VZO :

Ad 1)
Zahájení, schválení programu zasedání VZO
Místopředs. ZO kol. M. Polášková seznámila členy VZO s návrhem programu zasedání VZO.
[2020/66] 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 pro duben je 91 600 t. Velké poděkování celé osádce VKB11 za stabilizování
baterie a výroby. Ceny koksu z venku jsou vysoké, proto vyrábíme naplno. Uhlí na 2 kvartál je
zajištěné. Odprašovací stanice jede bez větších problémů, celý tubus a šnek je opraven.
Chemie – čerpadlo 4301 je v provozu. Převádíme 3 agenturní zaměstnance do stavu.
I.Maceček: Vloni byla oprava na strojním chlazení na odsíření z důvodu covidu přerušená.
Bude pokračovat?
Ing. Kičmer: Měl jsem za to, že je to dokončené. Prověřím to přes údržbu.
P. Gřunděl: Jak to, že koks používáme také na zasypávání děr v cestě? Budeme na prázdniny
opět nabírat na brigády studeny? Máme problém vybírat Z směny.
Ing. Kičmer: O opravě děr koksem nic nevím, je to špatně. Zatím nemám zpětnou vazbu
z personálního oddělení ohledně studentů – brigádníků. Budeme je samozřejmě chtít.
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Závěry VZO :

S. Hradil: Budeme převádět i další agenturní zaměstnance do kmene?
Ing. Kičmer: Plán dalšího náboru je, vybíráme ty nejlepší AZ.
Ing. David Rochovanský – záv. 16
Výroba za březen:
Steckel: plán byl 75 kt, skutečnost 68 681 t (válcování tenčích rozměrů).
Svodidla a důlní výztuže: vyrobilo se o1300 t více, plán byl 3650 t, skutečnost 4997 t. Probíhá
investiční akce na šestimetrové délky (prodloužení linky Arnold). Nyní jedeme první
zatěžkávací zkoušky.
Dělící linky: plán byl 29 kt, skutečnost 28 960 t
Operativní plán na duben:
Steckel: 70 kt (24.5. bude oprava steckelu)
Svodidla a důlní výztuže: 4 590 t
Dělicí linky: 25 270 t
M. Pastýrik: 7 agenturních zaměstnanců se bude převádět do kmene. Od kdy?
Ing. Rochovanský: Náš záměr je dostat je do kmene co nejdříve. Chtěli bychom od 1.5. Záleží,
zda se stihnou všechny formality.

Ad 4)

Zpráva DaRK o revizi hospodaření

Zpráva DaRK o revizi hospodaření bude předložena na příštím zasedání.

Ad 5)

Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní.

Úk.č.57 : Zjistit stav estetizace na jednotlivých provozech.
Zodp.: VZO; T: 22.4.2021

Ad 6)
•

Organizační

Ing. Slanina:
Vyhlásili jsme stávkovou pohotovost. Je obrovský tlak na přesun našich povolenek v
rámci skupiny. Do konce dubna musí všechny podniky v EU odevzdat CO2 povolenky za
loňský rok. Rumunsko v loňském roce povolenky prodalo, muselo by si je tedy nakoupit.
Cena povolenek na trhu je nyní vysoká. Potřebují překlenout období, než budou alokovány
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Závěry VZO :

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

další povolenky, jinak by museli zaplatit vysokou pokutu. Máme obavu, že povolenky by se
k nám zpátky nevrátily. Tím by byla ohrožena modernizace naší huti. Nabídli nám odměnu
500 EUR na každého zaměstnance, pokud nebudeme protestovat proti vývozu povolenek.
Toto jsme odmítli. Naše firma nyní vydělává hodně na to, aby mohla zaměstnancům
odměnu dát i bez této likvidační podmínky. Kontaktovali jsme naše europoslance a vládní
činitele.
22.4. nás přijede podpořit předseda ČMKOS Josef Středula a předseda OS KOVO
Jaroslav Souček.
Kolektivní smlouvu máme uzavřenou. Ještě nemáme dořešenou EBITDU.
I.Maceček: Jak to vypadá s kolektivní smlouvou na Tameh?
Ing. Slanina: Mají tam vyhlášenou stávkovou pohotovost, zatím dohodnutí nejsou.
Ing. Santarius: Kdo případný převod povolenek musí za naši huť schválit?
Ing. Slanina: Je to v pravomoci představenstva. V současné době to představenstvo musí
projednávat s dozorčí radou, ale není to podmíněné schválením dozorčí rady.
A.Konvička: Co se řešilo na poslední dozorčí radě?
Ing. Slanina: Řešily se povolenky, provozování Czenstochowé a půjčka 2 miliardy Kč od
Greensillu, kde nikdo pořádně neví, kde peníze jsou. Vznesli jsme požadavek na přístup
k materiálům, o které požádáme, ale nakonec byl na toto ustanoven Ashok Patil a Eduard
Muřický. Jsme v kontaktu s ministrem K. Havlíčkem i premiérem A. Babišem.
M.Klein: Jak to vypadá s novou ocelárnou?
Ing. Slanina: Zatím projekt jede dále, včera se na ČEZU domlouvalo propojení elektřiny.
Probíhá výběrové řízení.
A.Konvička: Jak dopadly kvartální odměny za první čtvrtletí?
Ing. Slanina: Jednání máme příští týden.
T. Santarius: Jaká je výroba v Galati? Mají za 1. kvartál zisky?
Ing. Slanina: Tvrdí, že vydělávají.
M. Pytlík: Jak to vypadá s hutí Czenstochowa?
Ing. Slanina: Momentálně nám zpracovávají náš materiál. Smlouva je do června. 10% ceny
Gupta zaplatil, zbytek má zaplatit do konce května. Pak by huť měla být součástí Guptova
impéria.
I.Pěknica: Informoval o aktuálních úrazech na Z10 a Z14. Ke každému úrazu, který nelze
ošetřit pomocí lékárničky je nutno vždy přivolat sanitku, která je na huti stále k dispozici.
VZO odsouhlasil čerpání finančních prostředků pro jedn. RÚD. O 100 Kč na člena
z loňského roku navýšit částku vánočního dárku a zbytek dočerpat na jedn. RÚD.

Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 29. 4. 2021
Místo: konferenční hovor přes Teams
Návrh programu: viz pozvánka

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

Ing. Jitka Javůrková
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Ing. Petr Slanina

Dne:

15. 4. 2021

