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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika Číslo: 2021/63 
 

Datum: 4. 3. 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 Božoň, Bc. Richard Toman  

Nepřítomní: R. Pastrňák, S. Hradil, J. Havlický, S. Trávníček - omluveni 
 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, 16 
4.  Aktuální situace Covid 
5.  Plnění úkolů 
6.  Organizační 
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
      Místopředs. ZO kol. M. Polášková seznámila členy VZO s návrhem programu zasedání VZO. 
 

       [2020/63] 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 

Vyrábíme naplno. Poděkování osádce VKB 11 za úsilí v rámci stabilizace výroby. Byla zrušena 
jedna loď uhlí ze zámoří, hledáme způsoby, jak ho nahradit. Jednáme s Poláky, kteří přislíbili 
uhlí dodat. LEPO by mělo zaštiťovat modernizaci obsluhovacích strojů. Čerpadlo 4301 pro 
chemii, na které byl dotaz minule, bylo již odesláno k nám, jakmile dorazí, výměna proběhne 
okamžitě.  

P. Gřunděl: Dostaneme ještě nějaké lidi? Pár jich přišlo, ale taky odešlo. Co je ve smlouvách 
s firmou Čipos? Mají uklízet kolejiště? 
Ing. Kičmer: Je třeba zaučit trainee, což se děje. Měli by po zaučení nahradit odcházející 
zaměstnance. Připomínky ohledně firmy Čipos řešíme. Kolejiště ve smlouvě nemají.  
 
P. Gřunděl: 5 měsíců řešíme zlepšení odprašovací stanice. Stále se nic neděje. Nemohla by 
se jako náhradní řešení umístit bikramová bedna? 
Ing. Kičmer: Proberu možnosti s Markem Kalusem. 
 



 
 
 
  

ZZZááákkklllaaadddnnnííí   ooorrrgggaaannniiizzzaaaccceee   OOOSSS   KKKOOOVVVOOO   

LLLiiibbbeeerrrtttyyy   ČČČeeessskkkááá   rrreeepppuuubbbllliiikkkaaa 

 

 

Interní materiál VZO strana 2   

Závěry VZO : 

 
R. Kögler: Je velké množství surové vody, které nejsme schopni zpracovat (děravý chladič na 
kondenzaci). Jak to bude s jeho opravou? 
Kičmer: Dneska jsme to probírali. Oprava není jednoduchá ani levná. Měla by se provést 
oprava trubkovnice. Vše jde ruku v ruce s výstavbou nových primárních chladičů.  
 
M. Polášková: Stav uhelné věže č.6 na VKB 11 – děravé zásobníky? 
Ing. Kičmer: Jsou špatné rozražeče, budou se opravovat a zároveň se provede revize stěn 
zásobníků. 
 

Ing. David Božoň – záv. 14 

Výroba únor: HCC: plán byl 19 kt, skutečnost 18 192 t (na skladu je cca 26 kt, odvozy jsou 
nepravidelné, snažíme se rozptýlit příjezd kamionů, aby se nehromadily). Od 20.3. jsou 
plánované opravy (oprava pece potrvá do 10.4., trať vyjede 6.4.). Pec č. 3 je ve velmi špatném 
stavu. 
KD-trať: Plán byl 38 kt, skutečnost 40 050 t (opravili jsme pec, koncové nůžky, vyměnily se 
malé smyčkové stoly, instalovali jsme nové mazání na střední pořadí; dnes budeme najíždět).  
SJV: Plán byl 43,5 kt, skutečnost 36 386 t (nedostatek skladového místa a poruchovost). 
Na skladech je neustále kolem 30 kt výrobků. Do zítřka se zastaví výroba, ať snížíme stav na 
skladu, abychom mohli provozovat. 
Aktuálně Covid : 1 na KD-trati, 3 na HCC.  
  
A.Konvička: Od 13.3. by se mělo jet na jednu pec. Bude to pokračovat i po Velikonocích? 
Ing. Božoň: Pec bude v opravě 3 týdny, po Velikonocích bychom měli najet naplno. 
 
A.Konvička: Jak to bude s testováním na Z14? 
Ing. Božoň: Za chvíli máme k tomu jednání. Testovat se bude na přelomu směn. Budou to 
antigenní testy. Kdo nebude mít test, nebude mít přístup do areálu. 
Ing. Slanina: Máme připomínky od zaměstnanců, které budeme řešit se zaměstnavatelem. 
 

 

Bc. Richard Toman – záv. 16 

Výroba za únor na P 1500 byla 15 kt pod plánem (vlivem poruch). Svodidla a důlní výztuže 
plán splnily. Výroba na linkách byla 2 330 t pod plánem. 
Plán na březen je 75 kt na P 1500, linky kopírují štekl (podélné 11 100 t, příčné 17 900 t). Na 
příčných linkách jsou vysoké stavy na skladech, některé dodávky se překládají z kamionů na 
vagony. Vyšší expedici očekáváme na svodidlech (2 500 t). 
 
M. Pytlík: Kde se půjdou testovat zaměstnanci provozu 165 a hutní prodejny? 
Bc. Toman: Je to ještě předčasné, dnes k tomu máme telekonferenci, informace budeme 
předávat dál. 
 
M. Pytlík: Balíček respirátorů, který je balený po 10 ks, si mají zaměstnanci rozdělit po 5 ks. 
Není to hygienicky doladěné. 
Bc. Toman: Byla to rychlá akce, nakoupilo se to v rychlém termínu. Není to optimální, ale je to 
lepší, než nemít nic.  
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Závěry VZO : 

 
                  

      
     Ad  4)    Aktuální situace Covid: 
 

Ing. Slanina: Testovat se v naší firmě začne příští týden antigenními testy (út, st, čt). Budou 4 
odběrová místa. Testování bude v pracovní době na přelomu směn (ranní/odpolední, 
noční/ranní). Odmítnutí testování se bude brát jako překážka na straně zaměstnance, 
zaměstnanec nebude mít možnost vykonávat práci a nepoběží mu mzda. Zaměstnanci budou 
dostávat roušky a respirátory (respirátory budou prozatím u mistrů na vyžádání, než dojdou 
objednané). Až budou výplatní lístky v systému, bude tam rovněž i dotazník k očkování.  

 
 
 
 
     Ad  5)     Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní. 
 

      
 
 

 
     Ad  6)     Organizační 

  
    Ing. Slanina: 

• Dnes pokračuje vyjednávání KS (odměna za EBITDU a KPI kritéria pro prémie na první 
kvartál).  

 
 
 
 
 
 
 

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

Podpis předsedy ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 18. 3. 2021  

Místo: konferenční hovor přes Teams 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsal:  Ing. Jitka Javůrková Schválil: Ing. Petr Slanina Dne: 4. 3. 2021  


