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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika Číslo: 2021/64 
 

Datum: 18. 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, Mgr. Petra Ryšková  

Nepřítomní: R. Pastrňák, S. Hradil, J. Havlický, P. Gřunděl, M. Puščák - 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.  Plán zasedání na II. čtvrtletí 2021 
6.  Plnění úkolů 
7.  Organizační 
 

Závěry VZO : 

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

       [2020/64] 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 pořád naplno. Od 27.3. bude probíhat výměna spirálového dopravníku na COS 
(centrální odprašovací stanice). Čerpadlo 4301 pro chemii je už tady v podniku, aktuálně 
probíhá instalace.  

 

Mgr. Petra Ryšková – BUP záv. 10 

K 1.4. vytváříme 2 nové D pozice v 7 tarifním stupni (koksochemie-hlavní strojník BČOV a 
pracovník poloprovozních koksovacích pecí). 
K 30. 3. končí na organizační změnu zaměstnanec, který zastává pozici vodohospodáře, 
předáka biologické čistírny, expedice.  
VZO organizační změnu projednal. 
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Závěry VZO : 

 
R. Kögler: Jak funguje bodování v ohodnocení zaměstnanců? 
Mgr. Ryšková: Přímý nadřízený navrhne výkon a potenciál, pak ještě na úrovni ředitele závodu 
a personálního ředitele může proběhnout korekce hodnocení. 
 
V. Prak: Jaký je názor ředitele Z10 na rušení pracovních míst? 
Ing. Kičmer: Děláme to proto, aby byla nastavena optimální struktura tak, aby fungovala 
efektivně. 
 
R. Kögler: Co dělají procesní inženýři, u kterých nikdo neví, jakou mají náplň práce? 
Ing. Kičmer: Procesní inženýři mají za úkol optimalizovat procesy, dívají se na výrobní proces 
bez provozní slepoty, s cílem procesy zlepšit a optimalizovat. Nemyslím si, že na Z10 máme 
někoho, kdo nic nedělá. 
 
Ing. Kičmer: Jaká je spokojenost s instalací růžic ve sprchách? 
M. Polášková: Nemáme žádnou odezvu od zaměstnanců. 
 
M. Polášková: Vyplácí se už fond ředitele? 
Ing. Kičmer: Fond ředitele už mám, bude se vyplácet. 
 
M. Polášková: Má závod nějaký požadavek na doplnění stavu zaměstnanců? 
Mgr. Ryšková: Koksovna má požadavek na 3 agenturní zaměstnance a 1 trainee, aby byly 
stavy naplněny (3 AZ si vyřizují zdravotní prohlídky-půjdou na VKB11, trainee se hledá). 
 
M. Polášková: Jak probíhají revize zařízení?  
Ing. Kičmer: To je dotaz na údržbu. Inspekční pracovníci se podílí i na běžné údržbě. 
Projednám s vedoucím údržby.  
 
R. Kögler: Poptáváme izolace, firma navozí materiál a ten 3-4 měsíce leží naskládaný a zatím 
se nic neděje (na biologii, na úseku předčištění).  
Ing. Kičmer: Je třeba upozorňovat na problémy přes mistra, technologa, vedoucího provozu. 
 
 
 

Ing. David Božoň – záv. 14 

Výroba březen: HCC: plán je 10,5 kt, skutečnost 8 300 t, výroba se nesplní - špatný tech. stav 
pece č. 3 – odstavení o 10 dní dříve. HCC se rozjede 6.4. (bude stát na střední opravu). 
SJV: 1400 t ztrácíme k dnešnímu dni, od úterka jede výroba betonů, omezuje nás počet 
přestaveb. Pokud se odveze vyrobený materiál, výrobu můžeme splnit. 
KD trať: Plán je 42 kt. Jsme 1200 t v plusu, jedeme tenký sortiment. 
Evidujeme 2 nakažené covid19. Tento týden jsme měli 2 úrazy. Na HCC došlo na úpravně při 
zapínání svazku ke skřípnutí nohy mezi svazek a váleček, došlo k pořezání chodidla, je to 
absenční úraz. Náš návrh opatření po úrazu na HCC je nenabírat zaměstnance přes agentury, 
ale do kmene. Sníží se tím fluktuace a dojde ke zlepšení bezpečnostní situace. 
27 zaměstnanců nám chybí z důvodu nemocenských. 
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Závěry VZO : 

 
I.Pěknica: K tomuto úrazu jsem nebyl přivolán. 
Ing. Božoň: Zástupce odborů byl přivolán mistrem. Znovu proškolím vedoucí provozu.  

 
 

Bc. Richard Toman – záv. 16 

Výroba jede, plánu se zatím držíme, snažíme se materiál expedovat. Březen bychom měli 
splnit.  
 
M. Pastýrik: Je na Z16 už fond ředitele? 
Bc. Toman: Ano, fond už máme. 
 
S. Trávníček: Měl se opravovat vazač, jak to vypadá? 
Bc. Toman: Čekají na dodávku náhradních dílů. Jde to za záv.3, dennodenně to urgujeme. 
 
M. Pytlík: Na zinkovně je vysoká fluktuace zaměstnanců. Nemohou přejít agenturní 
zaměstnanci do kmene? 
Bc. Toman: Každý závod si vytipoval agenturní zaměstnance, které chtějí převést do stavu. 
Jednáme o tom s personálním oddělením.  
 
M. Pytlík: Jaké jsou výhledy výrob na tento rok? 
Bc. Toman: Jsou ve hře i nějaké společnosti z Ukrajiny. Na trhy se musíme postupně dostávat. 
 
                  

      
     Ad  4)    Aktuální situace Covid: 
 

Ing. Slanina: Při prvním testování bylo ze všech otestovaných zaměstnanců 40 pozitivních na 
antigenních testech, na PCR testech se následně potvrdilo 24 pozitivních případů, 1 
zaměstnankyně odmítla test. 

 
 
 
    Ad  5)    Plán zasedání na II. čtvrtletí 2021 
 
    VZO odsouhlasil předložený plán zasedání na II. čtvrtletí 2021. 
 
 
 
 
    Ad  6)     Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní. 
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Závěry VZO : 

 

 
     Ad  7)     Organizační 

  
    Ing. Slanina: 

• 16.3. se konala Komise pro ocel – řešily se kompenzace za povolenky a problematika, jak 
pomoci českým ocelárnám. 

• Byl nám představen nový ředitel pro obchod Gunjan. Máme nového personálního ředitele 
Mgr. Jaroslava Vystrka.  

• Vedení společnosti nás informovalo o záměru ukončit výrobu pružinových ocelí. 

• EWC – nadále jednáme o sestavení a působnosti EWC v Liberty. Vzhledem k finanční 
situaci společnosti Greensill požadujeme, aby se na příští jednání připojil S. Gupta. 

• Vyjednávání – požadujeme za 1. čtvrtletí vyplatit 120 % prémií, protože nejsou stále 
stanoveny prémiové ukazatele. Odměna za EBITDU – zatím nemáme výsledky, pokud to 
nebude vyřešeno do konce března, požadujeme vyplatit tuto odměnu podle loňského 
nastavení.  

• Smluvní mzdy by měly být navýšeny o 2,4 %, jak jsme to dohodli u tarifních mezd. 

• M. Klein: Jak je to s případným začleňováním LEPO do LO? 
Ing. Slanina: Oficiální informace zatím nemáme. 

• R.Kögler: v covidové době se dotace na jídlo čerpá méně, kolik je úspora? 
Ing. Slanina: Úsporu jsme vyčíslenou nedostali, nepočítám, že by se to vrátilo do systému 
či kompenzovalo jinak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Podpis předsedy ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 1. 4. 2021  

Místo: konferenční hovor přes Teams 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsal:  Ing. Jitka Javůrková Schválil: Ing. Petr Slanina Dne: 18. 3. 2021  


