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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika Číslo: 2019/23 
 

Datum: 5. 9. 2019 Čas: 11:30-14.00 Místo: školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil: Marta Polášková – místopředsedkyně 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: Ing. Kamil Kičmer, Ing. David Božoň, Ing. Jiří Král, Ing. Hana Kratochvílová 

Nepřítomní: R. Pastrňák, T. Santarius, P. Vítek, M. Puščák, M. Pastýrik, P. Slanina-omluveni 
 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR 
4.  Mzdový vývoj za I. pololetí 2019 
5.  Plnění úkolů 
6.  Organizační  
 
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

      Místopředsedkyně ZO kol. Marta Polášková seznámila členy VZO s návrhem programu 
zasedání VZO. 

      

     

   [2019/23] 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 

Koksovna jede do konce roku na 68-70 kt měsíčně. Drobné podíly (hrášek a ořech2) ze skládky se 
nakládají do vagónů pro Galati. Byly naloženy dva vlaky a další dva jsou v plánu. Řeší se nový 
primární chladič pro kondenzaci. Běží opravy baterií. Letos byl plán opravit 19 stěn na KB 2. Na 
příští rok zůstává 6 stěn, které by se měly opravit v prvním pololetí. Začaly opravy přezdění stěn na 
VKB 11.  
 
 
 
I.Maceček : Dotaz na parametry koksu pro Galati. 
Ing. Kičmer : Galati používá ve vysokých pecích injektáž koks.prachu. Proto potřebují jiné 
parametry koksu (vysoký podíl kvalitního zámořského uhlí). 
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Závěry VZO : 

 
I.Maceček: Na chemii na odsíření byla v plánu nová usazovací nádrž. Bylo to převedeno na další 
rok? 
Ing. Kičmer : Nádrž je vyčištěna a měla by být v pořádku. 
 
 
I.Maceček : Strojní chlazení je v poruše. Kompresor je na opravu. 
Ing. Kičmer : Je tam problém se sacím košem. Na příští rok je plánovaná oprava. 
 
I.Maceček : Dva roky se urguje oprava střechy na destilační komoře. Voda teče na agregáty. 
Ing. Kičmer : Řeší se projektová dokumentace. 
 
P.Gřunděl : Je problém v komunikaci s externími firmami, kde dělají poláci a rumuni. 
Ing. Kičmer : Je to v řešení. 

 

Ing. David Božoň – záv. 14 

Výroby v srpnu byly nízké. Situace na trhu není dobrá. Je to celosvětový trend. 
HCC : operativní plán 9 kt splněn, naplnění 25% 
SJV : operativní plán 30 kt, skutečnost 27,2 kt, naplnění 50% 
KD trať : operativní plán 30 kt splněn, naplněnost 60% 
Dovolená je vybraná z 65%. Na svodidla jsou přesunuti 4 zaměstnanci z HCC a chodí tam i 
zaměstnanci z SJV. Cena šrotu se drží stále nízko, což má nepříznivý vliv na cenu výrobků. 
Pozitivní je, že se snížila cena rudy. 11 měsíců jsme bez absenčního úrazu. V polovině října 
začnou na KD trati opravy, které budou trvat 5 týdnů (koncové nůžky a oprava pece). Pak je na 
řadě SJV (rekuperátor, odsávání) a HCC (rovnačka). 
 
J.Motal: Využije se doba s nižší výrobou na přípravu výroby profilů, které byly převedeny do 
Polska? 
Ing. Božoň: Rozjelo se to 15.8. Máme harmonogram prací na jeden rok a požadavek na 13 lidí. 
 
I.Pěknica: Jak to vypadá s projektem pružinové oceli? 
Ing. Božoň : Nevíme si rady u těžších rozměrů. Největší problém je s poškrábáním. Zkoušíme to 
dál. 
 

 

Ing. Jiří Král – LDO 

Plán na září je 20 kt. Na podélných linkách máme 4 čety, na příčných 3 čety. Probíhá oprava 
jeřábové dráhy na FIMI lince. Dělá se doplnění čtvrté jeřábové troleje a na konci října bude 
zprovozněn nový jeřáb, který nahradí jeřáb B5. Opravujeme střechy. Oplocení linky FIMI bude v 38 
týdnu uvedeno do ostrého provozu. 
 
V.Prak : Výroba v LDO na tom není tak špatně jako v LO. 
Ing. Král : Ano, ale jsme závislí na vstupu na P 1500.  
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Závěry VZO : 

 
 

Ad 4)     Mzdový vývoj za I. pololetí 2019 

Mzdová komise na svém zasedání dne 5.9.2019 projednala mzdový vývoj za 1. pololetí 2019. Na 
zasedání VZO byl mzdový vývoj okomentován předsedou mzdové komise kol. Prakem a za 
personální oddělení Ing. Kratochvílovou. 

 

   

  

  Ad  5)    Plnění úkolů 
 
       Úkoly se průběžně plní. 
            

Úk.č.34 : Umístit na webové stránky aktualizované formuláře.  
                 Zodp.: J. Adámek, A. Konvička,  T: 13.9.2019 

 
 

    

 Ad  6)     Organizační 

  

 V. Prak podal informace ze schůzky s generálním ředitelem, ředitelem pro obchod a 
marketing a ekonomickým ředitelem. Situace na trhu není dobrá, do konce roku moc 
zakázek nebude. Za první pololetí máme ztrátu, variabilní náklady byly vyšší než 
plánované, výroba je nižší. Je tlak na snížení fixních nákladů. Řeší se zásoby. Ocel 
na státní zakázky se dováží z ciziny. Linku ve Francii, která zpracovává závitové tyče 
vyráběné na SJV, kupuje Liberty. Nabrali jsme obchodníky pro polský a německý trh.       

 VZO odsouhlasil startovné na turnaji v šipkách na 50 Kč pro členy a 100 Kč pro 
nečleny.    

 
 
 
 
 

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

Podpis místopředsedy ZO (razítko)           
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín:  18. 9. 2019 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

 
 
Zapsal: 

  
 
Ing. Jitka Javůrková 

 
 
Schválil: 

 
 
Marta Polášková 

 
 
Dne: 

 
 
6. 9. 2019  


