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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika Číslo: 2021/71 
 

Datum: 24. 6. 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. Martin Dryják, Bc. Jan Mikoláš, Mgr. Denisa Sedláčková 

Nepřítomní: 
J. Havlický, A. Konvička, M. Puščák, J. Adámek, R. Kögler, S. Trávníček   - 
omluveni 

 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, 16 
4.  Plán zasedání VZO na 3. čtvrtletí 2021 
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. 
 

       [2021/71] 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 

Výroba v červnu bude přes 93 kt, červenec 99 kt, srpen 97 kt. Máme problémy s dodávkami 
uhlí (dojezd železnicí z Polska). Opravy na bateriích běží podle plánu. Strojní chlazení na 
chemii – problémy s provozem kompresoru, jede na 75% výkonu. Problém řešíme. Pachatel 
krádeží na šatnách na koksovně byl za pomoci policie ČR dopaden. Jednalo se o externího 
zaměstnance.  
 
S. Hradil: Ze 7 WC na šatně č.2 funguje jen jeden.  
Ing. Kičmer: Je třeba dát požadavek na stavebku. Problém vyřešíme. 
 
I.Pěknica: Budou na šatnách čtečky? 
Ing. Kičmer: Máme zpracovanou nabídku na šatnu č. 2. Termín realizace zatím neznáme. 
Chtěli bychom dále pokračovat na šatně č. 4 a nakonec i na šatně č. 1, která bude nejsložitější. 
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Závěry VZO : 

 
I.Maceček: Výměníky a chladiče na odsíření čistí externí firma. Nešlo by to vyčistit naší 
údržbou? Ušetřilo by se tím a bylo by to operativnější.  
Ing. Kičmer: Proberu to s P. Kumpou. Údržbářů máme málo, ale proberu to s nimi.  
 
P. Gřunděl: Nemáme lidi na pokrytí dovolených v době vysokých výrob. 
Ing. Kičmer: Koksovna je na tom s lidmi oproti válcovnám ještě dobře, dobírá se především 
tam. Dnes nastupuje jeden zaměstnanec na VKB 11, další je na preventivní prohlídce. Náš 
požadavek na brigádníky zatím není naplněný. 
 
P. Gřunděl: Klimatizační jednotky na strojích odcházejí. Strojníci nemají zátěž teplem, právě 
proto, že pracují v klimatizované kabině. Hrabicové dopravníky jsou ve špatném stavu.  
Ing. Kičmer: Hrabičáky proberu s P. Kumpou. Klimatizaci jsme urgovali celý víkend přímo u 
dodavatelů. Bohužel se kazí. Dnes se montovala na stropním stroji (SOS) klimatizace, servis 
urgujeme. 
 
Ing. Slanina: Jakou budou mít za to zaměstnanci kompenzaci? 
Ing. Kičmer: Podívám se na to. 
 
S. Hradil: Při teplotách nad 30 C bývaly každé léto technologické přestávky. Proč letos nejsou? 
Ing. Kičmer: V minulém týdnu přestávky byly využívány. Běží i fasování birelu v horkých 
dnech. 
 

 

Ing. Martin Dryják – záv. 14 

 
Vlivem posunu výrob se nedaří v expedicích.   
 
Výroby za červen: 
HCC: plán 19 kt, skutečnost bude asi 18 700 t  
KD-trať: plán 45 kt, skutečnost bude asi 44 kt.(vliv poruchy koncových nůžek) – 4000 t 
SJV: plán 30 kt, skutečnost asi bude asi 33 kt 
 
 
Plán na červenec. 
HCC: 19 kt 
KD-trať: 50 kt 
SJV: 50 kt 
 
 
 

Bc. Jan Mikoláš – záv. 16 

Na linkách a na Steckelu se potýkáme s nedostatkem lidí (místo 9 čet na linkách máme 8 čet). 
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Závěry VZO : 

 
Červen: 
Steckel: plán byl 63 kt, skutečnost bude asi 60 kt; byl problém s přehřátím systému (-5000 t) 
Linky: plán byl 21 kt, výhled 20 kt; více se válcují svitky ven než na linky. 
Svodidla: plán je 3 150 t, výhled 3863 t 
důlní výztuže: plán byl 1 800 t, výhled 2000 t 
 
 
Plán výroby na červenec: 
Steckel: 73 kt 
Linky: 28,5 kt 
Svodidla: 3650 t  
důlní výztuže: 3000 t      
 

 
 

Mgr. Denisa Sedláčková – BU HR partner záv. 16 

 
    Přišla projednat dorovnání prémií bývalých zaměstnanců LDO. Jedná se o změnu z 5,9% na     
    5,5%, kdy rozdíl bude zaměstnancům doplacen. Mělo by to být již od 2. kvartálu. 
 
    Ing. Slanina: ŘP oznámil, že v době stávkové pohotovosti nebude s odbory jednat. Proto toto   
    dnes nemůžeme oficiálně projednat. 
 
    Mgr. Sedláčková: Budu informovat ŘP a Bc. Holubovou, že oficiální projednání neproběhlo. 
 
    V. Prak: Ing. Kratochvílová na minulém zasedání uvedla, že na Steckelu zaměstnanci nechybí. 
    Vedení Steckelu se ohradilo, že jim chybí 13 zaměstnanců a k tomu 5 zaměstnanců mají    
    zapůjčených. 
 
    Mgr. Sedláčková: Stavy, které byly stanovené a odsouhlasené na Steckelu je 71 lidí. Ing.    
    Pudich dnes oznámil, že mají 13 zaměstnanců podstav. 
 
    Ing. Slanina: Dál budeme apelovat na zaměstnance, ať nechodí na přesčasy. Byl dán business    
    plán na zaměstnanost takový, jaký je. 
 
    I.Pěknica: Jak to vypadá s brigádníky na léto? 
    Mgr. Sedláčková: Stav brigádníků momentálně není příznivý. 5-6 studentů se hlásí na Z14.    
    Oslovili jsme učně, ale zájem není. 
    Ing. Slanina: Spíš není zájem pracovat za takových podmínek v takovém podniku. 
    Mgr. Sedláčková: základní mzda je 119 Kč/hod + příplatky za směnnost a rizika, zájem je nízký. 
    S. Trávníček: Je to o prostředí a o penězích. O ničem jiném. 
    V. Prak: Pokud nenabídneme více peněz, studenti se tady nepohrnou. 
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Závěry VZO : 

 
   
     Ad  4)     Plán zasedání VZO na 3. čtvrtletí 2021 : 
 
      Byl předložen plán zasedání VZO na 3. čtvrtletí 2021. VZO plán zasedání odsouhlasil. 
 
 
 
 
     Ad  5)     Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní. 
 
   
 

     Úk.č.59 : Rozhodnout, jak budeme přistupovat k našim členům v mimoevidenčním stavu  
                    (účast na zájezdech, dárky).  
                     Zodp.: VZO;  T: 24.6.2021 
 

     VZO rozhodl, že zaměstnanci v mimoevidenčním stavu mají nárok na právní pomoc, ale na  
     další požitky ne (dárky, dotace na zájezdech).  
 

 
 
     Ad  6)     Organizační 

  
Ing. Slanina:  

• Včera jsme dostali e-mail od ŘP, že ruší pravidelné setkávání odborů s managementem, 
pokud bude nadále před hlavní branou umístěn transparent o stávkové pohotovosti. 

• Ještě nemáme dohodnutou odměnu za hospodářský výsledek pro letošní rok. 

• Minulý týden proběhlo předsednictvo OS KOVO v Praze.  

• Jednali jsme se zástupci ECOCOAL o kolektivní smlouvě. Kolektivní smlouvu jako takovou 
stále odmítají. 

• VZO odsouhlasil nákup kalendářů na rok 2022 stejně jako v minulém roce.  

• I.Maceček: 16.6. proběhla kontrola Dozorčí a revizní komise, byly kontrolovány účetní 
doklady, bankovní účty, INVOAMO. Nebyly shledány žádné nesrovnalosti, vše bylo 
v pořádku. 

 

    
 

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

Podpis předsedy ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 8. 7. 2021  

Místo: konferenční hovor přes Teams 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsal:  Ing. Jitka Javůrková Schválil: Ing. Petr Slanina Dne: 24. 6. 2021  


