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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika

Číslo:

2021/77

Datum:
7. 10. 2021
Čas:
11:30-14:00
Místo: Školicí středisko Rybníček
Jednání řídil:
Marta Polášková - místopředseda
Přítomní účastníci :
ZO OS:
Dle prezenční listiny
Ing. Kamil Kičmer, Ing. David Božoň, Ing. David Rochovanský, Mgr. Denisa
Hosté:
Sedláčková
Nepřítomní: J. Havlický, J. Adámek, P. Gřunděl, P. Pavlis, M. Puščák - omluveni
Program zasedání VZO :

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

Zahájení, schválení programu zasedání VZO
Kontrola zápisu
Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, 16
Mzdový vývoj za I. pololetí 2021
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.
[2021/77] 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
Objednaného uhlí je dost, komplikuje se jeho přísun, což se řeší. Na říjen se snížila výroba na
80 kt. Na konec roku se naplánovaly opravy (přezdívání stěn na KB1,2). Včera jsme odstranili
poruchu na strojním chlazení.
A. Konvička: Bude mít snížení výroby koksu vliv na provoz vysokých pecí?
Ing. Kičmer: Výroby jsou vyladěné tak, že to výjde, aniž bychom museli koks dokupovat. Ceny
koksu jsou velmi vysoké.
A.Konvička: Jak dopadlo testování na covid-19?
Ing. Kičmer: Na závodě 10 nebyl z testovaných nikdo pozitivní. Aktuálně jsou 2 pozitivní, ale
zjištění mimo testování v podniku.
I.Maceček: Bude se zprovozňovat pec B na odsíření?
Ing. Kičmer: Dělá se na tom, pec se bude dávat do provozu.
I.Maceček: Jak probíhá oprava potrubí spalin (GCZ)?
Ing. Kičmer: Odebrali jsme vzorky, které jsme předali firmě, ta navrhne vhodný nátěr. Chceme
jít cestou postupných výměn. Část potrubí na OVAK se vyčistilo, zvýšil se průtok. Dá se to
Interní materiál VZO
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Závěry VZO :

aplikovat po celé trase. Další plánovaná odstávka potrubí je 12.10. Ještě se zabýváme
možností vyvložkování potrubí plastem, abychom zamezili zanášení.
R. Kögler: Na kolik dní je zásoba uhlí?
Ing. Kičmer: Na měsíc (120-150 kt).
R. Kögler: V uhlí z Polska je méně dehtu. Nebude to mít vliv na prémiové ukazatele?
Ing. Kičmer: Na prémie to vliv nemá (v MRF je zohledněna vsázka). Dehet, síra a benzol jsou
obsažené v prchavých hořlavinách, které při výrobě koksu vznikají.
Ing. Slanina: Pracuje se na odstranění závad na konstrukci na VKB11?
Ing. Kičmer: Příští týden by se s tím mělo začít.
R. Kögler: Váznou dodávky louhu. Nádrže jsou prázdné.
Ing. Kičmer: Louh už je v Bohumíně.
M. Pytlík: Bere se z OKD ještě uhlí?
Ing. Kičmer: Ještě bereme uhlí z ČSM. Je potvrzeno 60 kt na 4. kvartál. Dojednávají se ceny,
které jsou nyní velmi vysoké.

Ing. David Božoň – záv. 14
Zaznamenali jsme 19 bezpečnostních incidentů na SJV (z toho 1 absenční úraz a 1 ošetření
lékařem). Zakázková naplněnost na říjen je malá. Na KD-trati a SJV stojíme na nedostatek
plynu. Nedostatek materiálu, plynu a zakázek bude zohledněn v prémiových ukazatelích.
Výroby v září:
HCC: plán 18,4 kt, skutečnost 17 632 t
KD-trať: plán 40 kt, skutečnost 42 694 t
SJV: plán 33,5 kt, skutečnost 26 574 t (porucha ventilátoru na 4. pořadí)
Plán výroby na říjen:
HCC: 19 kt
KD-trať: 47 kt
SJV: 50 kt (z toho 25 kt betonářské oceli)
A.Konvička: Máme někoho Covid pozitivního na Z14?
Ing. Božoň: Před 1,5 měsícem byl jeden.
A.Konvička: Kdo bude vést HCC po odchodu Bc. Lumíra Blahoše?
Ing. Božoň: Do 30.11. je pověřený řízením Bc. Marcel Blažek.
Mgr. Sedláčková: Už máme i vybraného nového vedoucího provozu, i jeho zástupce.
Nový vedoucí provozu na KD-trati bude Ing. Ondřej Juráň.
Ing. Santarius: Pokračují renovace stolic na HCC?
Ing. Božoň: Opravy stolic jsou posunuté na začátek listopadu, čekáme na náhradní díly.
Interní materiál VZO
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Závěry VZO :

V. Prak: Jak budou probíhat avizované kontroly zaměstnanců na nemocenské?
Mgr. Sedláčková: Jedná se o kontrolu v prvních 14-ti dnech nemocenské, kdy platíme
zaměstnanci náhradu mzdy. Je to jeden z prvních kroků ke snížení nemocnosti. Kontroly se
bude zúčastňovat zástupce BUP partner, zaměstnanec ostrahy a Marian Hájko z oddělení Rprávní záležitosti. Z kontrol se bude pořizovat záznamový materiál. Po 3 měsících provedeme
vyhodnocení.
Mgr. Denisa Sedláčková
Od 1.10. 2021 vznikla na provoze 142 nová pracovní pozice – mistr výměn válců. Pod tuto
pozici převádíme 18 zaměstnanců.
• VZO organizační změnu projednal.
Ing. David Rochovanský – záv. 16
Zakázek na Steckel je málo (stání vykazujeme jako řízenou regulaci výroby-prostoje). Na hutní
prodejně máme 1 pozitivního zaměstnance na Covid-19. Od 1.11. do 14.11. je plánovaná
odstávka P1500. Linky by měly jet na 7-8 čet, zinkovna na 4 směny, důlní výztuže na 1 směnu,
Steckel nepřetržitý provoz. Na lince Arnold bude 3-4 dny probíhat instalace nůžek.
Výroby v září:
Steckel: plán 71 kt, skutečnost 46 668 t
Linky: plán 27 490 t, skutečnost 28 145 t
Svodidla: plán 5125 t, skutečnost 5807 t
M. Trávníček: Probíhá převod agenturních zaměstnanců do kmene?
Ing. Rochovanský: Ano, k 1.10. je to 8 AZ na linkách a 4 na Steckelu.
M. Pastýrik: Na linkách by se měla dělat revitalizace šaten. Kdy to bude?
Ing. Rochovanský: Chceme to stihnout do konce roku, nejpozději do března příštího roku.
Je tam zahrnuta i výměna skříněk.
M. Pytlík: Vyrovnají se mzdy na stejných pozicích (po začlenění LDO do Z16)?
Mgr. Sedláčková: Zatím ne, linky mají stále dvousložkovou mzdu, neproběhla tam revize.
Nevyplacené prémie za 2. kvartál se na Z16 budou doplácet ve mzdě za září.

Ad 4)

Mzdový vývoj za I. pololetí 2021 :

Mgr. D. Sedláčková:
Řešíme převody dob určitých na neurčito u zaměstnanců, kteří odpracovali alespoň 1 rok.
Převody činíme na doporučení mistrů a vedoucích provozů. První vlna převodů byla v červnu,
nyní je další. 2/3 nástupů je do kmene. Dále převádíme agenturní zaměstnance do kmene, za
podmínky 6 měsíců v agentuře. Agentury práce si chceme nechat jako další zdroj lidí,
převážně do nižších pozic. Do plánu zaměstnanosti na příští rok zahrneme i střídače.
Budeme se také zabývat odměnou za zaučování nových zaměstnanců.
Interní materiál VZO
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Závěry VZO :

I.Pěknica: Proč se agenturním zaměstnancům, kteří tady pracují léta, dává doba určitá?
Mgr. Sedláčková: Zatím je to takto nastavené, projednám s ŘP.
V. Prak: Jaký vliv na nárůst mezd měla jednorázová odměna 13 070 Kč?
Mgr. Sedláčková: Odměna měla vliv 2 400 Kč měsíčně na růst výdělku v 1. pololetí 2021. Tato
odměna se nezapočítává do průměrného výdělku pro výpočet dovolené a náhrady mezd.
Další vliv na nárůst mezd měly zvýšené přesčasy, nárůst tarifů od dubna 2021 a vyplácení
70 % mezd v prvním pololetí loňského roku.
Ad 5)

Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní.

Úk.č.61 : Provést revizi hospodaření klubu důchodců Koksovna.
Zodp.: DaRK; T: 10.11. 2021

Ad 6)
•
•

Organizační

Ing. Slanina:
Ode dneška jedou jenom 2 tandemové pece, jedna jde do opravy, budou problémy
s plynem. Letošní jubilanti budou mít opět setkání po závodech, loňští obdrží obálku
s poukázkou. Firma GTH vyhrála konkurz na stravování, mají investovat do kantýn.
VZO schválil startovné 50 Kč/člen a 100 Kč/nečlen na turnaj v šipkách a badmintonu.

Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 21. 10. 2021
Místo: školicí středisko Rybníček
Návrh programu: viz pozvánka

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

Ing. Jitka Javůrková
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M. Polášková

Dne:

11. 10. 2021

