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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika Číslo: 2021/67 
 

Datum: 29. 4. 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, Ing. David Rochovanský, Ing. Hana 
Kratochvílová 

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

Program zasedání VZO : 

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

 

Závěry VZO : 

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

       [2021/67] 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 naplno, výroba je stabilní. Plán na duben je 91,5 kt, jsme v plusu přes 1000 t.  
Ceny externího koksu jsou vysoké. Byl odsouhlasen program na rekonstrukci strojů na KB 1,2. 
Začne se výměnou pěchovací bedny na jednom stroji, vyzkouší se a pak se bude pokračovat 
dál. Plán instalace pěchovací bedny je jaro příštího roku. Uhlí na 2. kvartál je zajištěno, 
pokračujeme na zajišťování 3. kvartálu. 

I.Maceček: Potrubí spalin zbytkového plynu z odsíření GCZ je zkorodované, jsou tam 
netěsnosti, spaliny foukají ven. Hrozí zastavení provozu. Co se s tím bude dělat? 
Ing. Kičmer: Byli jsme se s údržbou a technology podívat na místě. Byly stanoveny další nutné 
kroky pro nastavení těsnosti potrubí. Potřebujeme provést kontrolu na celém úseku potrubí.  
 
P. Gřunděl: Máme pořád nedostatek lidí. Nemocnost je vysoká, nejsme schopni čerpat 
dovolenou. 
Ing. Kičmer: Schází nám 2 zaměstnanci do kmenového stavu, náhradu dlouhodobých 
nemocných řešíme s personálním oddělením. Šla informace ohledně letních brigád. 
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Závěry VZO : 

 
P. Gřunděl: Vyměněný šnek na COS jede, za což jsme vděční. Máme ale problém s plochým 
uzávěrem (šíbrem), který nefunguje, jak má. 
Ing. Kičmer: Ví se o tom, elektrikáři by ho měli seřídit. 
 
R. Kögler: Jak je dořešeno zastupování technologů a nově i hlavního strojníka BČOV na 
chemii? Jak se postupuje v případě neobsazení místa a jak je to s náhradami v případě 
sloučení pozic? 
Ing. Kičmer: Zastupování mělo být dořešené. Proberu s Lumírem Žabenským. 
 
P. Gřunděl: V prémiových ukazatelích je výnos z komory. Výnos neodpovídá tomu, co tam 
nasypeme, každý den to vychází jinak.  
Ing. Kičmer: Výnos z komor z VKB11 je dlouho pod plánovanou hodnotou. Je třeba se na to 
zaměřit. Provedli jsme kalibraci vah a další kontroly. V příštím týdnu proběhne kontrolní vážení 
koksu. 
 
 
 

Ing. David Božoň – záv. 14 

Bezpečnost: za 1. kvartál jsme měli 8 úrazů na SJV a 3 na HCC. Provedli jsem meetingy 
s mistry, apeluji na 5-ti minutovky na začátku směny. Vyzývám všechny, aby brali bezpečnost 
na 1. místě. 
Covid: máme 3 pozitivní na HCC, 4 jsou v karanténě, na KD-trati jsou 2 pozitivní, na SJV je 6 
pozitivních.  
Výroby: HCC: má splněno, plán byl 15 kt, skutečnost 15 646 t, jedeme na 2 a půl směny 
KD-trať: plán byl 48 kt, skutečnost 45 539 t, hledáme jeřábníka na směnu A 
SJV: plán byl 45 kt, skutečnost 43 kt 
 
A.Konvička: Covid pozitivní zaměstnanci jsou zachyceni testy provedenými ve firmě?  
Ing. Božoň: Ano, našimi testy. 
 
A.Konvička: Jak to vypadá s plněním ukazatelů kvartálních prémií? 
Ing. Božoň: Plnění ukazatelů jsem ještě neviděl. Nemyslím si, že je to už spočítané. V pondělí 
bylo managerské šrotování. 
 
 
 

Ing. David Rochovanský – záv. 16 

Výroba za duben: 
Steckel: -10 kt 
Důlní výztuže: + 300 t 
Dělicí linky: - 500 t (nedostatek materiálu) 
Svodidla: + 400 t 
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Závěry VZO : 

 
Plán na květen: 
Steckel: 55 kt 
Důlní výztuže: 1,8 kt 
Dělicí linky: 26 kt 
Svodidla: 3,35 kt 
 
 
Ing. H. Kratochvílová – HR BU partner: z důvodu plánované opravy na válcovně Steckel na 
přelomu května a června, jsme přistoupili k naplánování celozávodní dovolené v termínu 31.5.-
4.6., která se bude týkat převážně zaměstnanců na dělicích linkách. Zaměstnanci, kteří nemají 
vybráno 10 dní dovolené, to budou mít nařízené. 
 
VZO projednal celozávodní dovolenou. 
 
M. Pastýrik: Jaké jsou výsledky plnění prémiových ukazatelů 1. kvartálu? 
Ing. Rochovanský: Zatím výsledky nemáme. 
 
M. Pytlík: Budou ještě další agenturní zaměstnanci převedeni do kmene? 
Ing. Kratochvílová: Proběhlo zařazení 7 AZ do kmene. Ve spolupráci s provozy máme 
vytipované další zaměstnance. 
 
M. Pytlík: Týká se navýšení mezd i zaměstnanců se smluvními platy? 
Ing. Kratochvílová: Ano. 
 
A.Konvička: Dochází ke zvýšení mezd i u agenturních zaměstnanců? 
Ing. Kratochvílová: Ano. Od 1.4. mají navýšené hodinové sazby. 
 
M. Pytlík: Jak probíhají výběrová řízení na dodávky důlních výztuží do Polska? 
Ing. Rochovanský: Tendry probíhají, na výsledky čekáme. 
                

      
 
   
     Ad  4)     Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní. 
 
 
 
 

 
     Ad  5)     Organizační 

  
     

• Ing. Slanina: Situace uvnitř našeho podniku je dobrá, výroba jede. Máme dohodnuté 
prémiové ukazatele pro letošní rok, ale stále ještě hledáme řešení 1. kvartálu 2021, zítra 
ještě k tomu máme jednání. Svolali jsme mimořádnou dozorčí radu na 5.5. Situace 
Guptova impéria je velmi špatná. Máme dohodu ke struktuře EWC. 
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Závěry VZO : 

 

• I.Maceček: Kdo je nyní vlastníkem našich akcií? 
Ing. Slanina: Vlastní nás Gupta, ale naše akcie jsou v zástavě u banky Greensill. 

• A.Konvička: Jak dopadly naše dotazy u Evropské komise?  
Ing. Slanina: Odpověď ještě nemáme. Ve vládě se to ještě neřešilo.  

• R. Kögler: Jsou v novém pracovním řádu, který se nyní podepisuje, nějaké velké změny? 
Ing. Slanina: Nic zásadního se tam nemění.  

• A.Konvička: Jak to bude s potvrzením o testování na Covid? 
Ing. Slanina: Zaměstnavatel zjišťuje, co má potvrzení obsahovat. Řeší to Mgr. Pěnčíková.  

• Ing. Slanina: Zjišťuje se, zda budou povoleny rekondiční pobyty. Pokud budou, tak opět 
v režimu polovina dovolené a polovina paragraf. 

• V. Prak: Včera bylo zasedání správní rady ČPZP. Vloni rekondice nebyly vyčerpány, 
pojišťovna tyto peníze použila na testování covid. Na letošní rok jsou peníze na rekondice 
opět alokovány. Odměny pro zdravotníky zaplatí zdravotní pojišťovny ze svých interních 
zdrojů. Dále plně hradí očkování a testování pojištěnců. Částečně hradí testování 
zaměstnanců. 

• V. Prak: V pondělí provedeme kontrolu šaten pro účely estetizace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Podpis předsedy ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 13. 5. 2021  

Místo: konferenční hovor přes Teams 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsal:  Ing. Jitka Javůrková Schválil: Ing. Petr Slanina Dne: 29. 4. 2021  


