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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika

Číslo:

2021/68

Datum:
13. 5. 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
Ing. Kamil Kičmer, Ing. David Božoň, Ing. David Rochovanský, Ing. Hana
Hosté:
Kratochvílová, Mgr. Denisa Sedláčková
Nepřítomní: R. Pastrňák, J. Havlický, J. Adámek, 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
Příprava Valcířské 50
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.
[2021/68] 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
V podniku máme aktuálně 24 pozitivních zaměstnanců na Covid-19, na koksovně není žádný,
jen jedna karanténa.
I.Maceček: V jakém stavu je oprava potrubí spalin (GCZ)? Stále jsou tam netěsnosti.
Ing. Kičmer: Potřebujeme provést měření potrubí. Celé je to v řešení, je to finančně náročné.
Potřebujeme vše zkreslit a naplánovat.
S. Hradil: Budou se převádět další agenturní zaměstnanci do kmene?
Ing. Kičmer: Máme vytipováno 7 dalších AZ.
M. Polášková: Operátor KB 1,2 bude odcházet do důchodu. Řeší se náhrada?
Ing. Kičmer: Ano řešíme to postupně.
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Závěry VZO :

Ing. David Božoň – záv. 14
V úterý jsme měli incident na HCC, je třeba dbát důrazně na bezpečnost. Investiční akce:
modernizace kazet na SJV, treking materiálu na HCC, rovnačka B na HCC, vazačky a ofuk
křivule na drátovce, svářečky na drátovce. Šrotiště na HCC je ke schválení na nákupu. Dále
rekonstrukce kontrolního systému na SJV. Dále se pracuje na renovaci stojanů na HCC,
chladicí lože na HCC, transportní vozík na sochory na drátovce a další.
Výroby za duben: HCC: plán 15 kt, skutečnost 16 170 t
KD-trať: plán 48 kt, skutečnost 49 286 t
SJV: plán 45 kt, skutečnost 46 186 t
Celkově za závod 14 se vyrobilo o 3 600 t více než byl plán.
Plán výroby na květen: HCC: 19 kt (jedeme na 2,5 směny, je vysoká nemocnost)
KD-trať: 47 kt (stáli jsme na nedostatek vstupního materiálu – biletů)
SJV: 50 kt (po 19.5. pojede kampaň betonářské oceli)
A.Konvička: Treking materiálu na HCC, co to je?
Ing. Božoň: Je to o senzorech a automatizaci. Aby operátoři na kabinách nemuseli ručně
počítat kusy.
Ing. Slanina: Počítá se s celozávodní dovolenou nebo si zaměstnanci budou muset za sebe
shánět náhrady?
Ing. Božoň: Teď to ještě nejsem schopen říct. Písemně na to odpovím.

Mgr. Denisa Sedláčková – HR BU partner:
Požádala o projednání vytvoření nového pracovního místa na Z14; Předák servisního centra.
Pozice se nám nedaří naplnit náborem z agentur. Domluvili jsme se s firmou Oceko, že
některé zaměstnance převedeme do kmenového stavu. Provedli jsme ohodnocení pozice.
Ing. Slanina: Taková pozice by měla mít 7 třídu, pokud má zastupování mistra v popisu
pracovního místa.
Mgr. Sedláčková: Novou pozici jsme srovnávali s pozicí předák výběhu.
V. Prak: S předákem výběhu se nedá tato pozice porovnat. Dnes máme problémy předácká
místa obsazovat, protože rozdíl ve mzdách předáka a dělníka není zas tak velký.
Mgr. Sedláčková: Podívám se ještě na ostatní předáky a jejich zařazení, zkonzultuji s vedením
Z14. Zjistím, jestli bude plným zástupcem mistra.
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Závěry VZO :

Ing. David Rochovanský – záv. 16
Duben:
Steckel: plán byl 75 kt, skutečnost 59 591 t (poruchovost)
Podélné linky: plán byl 10 050 t, skutečnost 10 008 t
Příčné linky: plán byl 15 220 t, skutečnost 15 019 t
Svodidla: plán byl 2 250 t, skutečnost 2 610 t (rozjíždí se sezóna)
Důlní výztuže: plán byl 2 500 t, skutečnost 2 695 t
Plán výroby na květen:
Steckel: 55 kt
Příčné linky:15 770 t
Podélné linky: 9 380 t
Svodidla: 3 085 t
Důlní výztuže: 1 800 t
Na linkách je naplánovaná celozávodní dovolená od 31.5. do 4.6.2021.
Ing. H. Kratochvílová – HR BU partner:
Na závodě 16 řešíme vznik nové pozice strojník vodního hospodářství.
K 1.5. jsme převedli do kmene 7 agenturních zaměstnanců. Celkem jsme letos převedli do
kmene 10 AZ. Nábor probíhá velmi intenzivně, doplnili jsme 9 zinkařů, dobíráme dalších 25 AZ
na svodidla a důlní výztuže.
S. Trávníček: Máte už i jmenovité obsazení nové pozice strojníka vodního hospodářství?
Ing. Kratochvílová: Zatím ne, dokud nemáme schválené ohodnocení pozice.

Ad 4)

Příprava Valcířské 50 :

V sobotu 29.5. proběhne opět v areálu fotbalového hřiště TJ Ostravice 48. ročník Valcířské 50.
Připravujeme trasy, občerstvení, dárky, zábavu pro děti.

Ad 5)

Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní.
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Závěry VZO :

Ad 6)
•

•
•
•

Organizační

Ing. Slanina: Poděkování všem za účast na mítinku. Včera proběhla další dozorčí rada.
Představitelé Liberty nelibě nesou naši aktivitu. Situace je vyhrocená. Peníze za povolenky
přišly, ale nejsou již na samostatném účtu. Nejlépe, kdyby se peníze použily přímo na
novou ocelárnu. Kolektivní smlouva je hotová, pořád ještě není dořešený 1. kvartál, i když
prémie byly vyplacené. Ještě potřebujeme vyřešit posunutí EBITDY, aby se dala lépe
kontrolovat ze závěrky.
A.Konvička: Kdo je členem představenstva? Proč končí Ing. Michálek?
P. Slanina: Předseda představenstva je Gupta, pak tam je Aggarwal a Hunter. Paramjit již
dříve naznačoval, že se bude zeštíhlovat v manažerské oblasti.
I.Pěknica: Jak funguje valná hromada GFG?
Ing. Slanina: Netuším, jak se dělá valná hromada jediného vlastníka. I o prodeji povolenek
rozhodl Gupta, jako jediný vlastník, tímto obešel dozorčí radu.
I.Pěknica: Jak to, že se nyní berou zaměstnanci do kmene?
Ing. Slanina: Je to trend, neustálý tlak odborů, chybějící zaměstnanci a změna
personálního ředitele.

Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 27. 5. 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:

13. 5. 2021

