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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika Číslo: 2021/78 
 

Datum: 21. 10. 2021 Čas: 11:30-14:00 Místo: Školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil: Marta Polášková - místopředseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: Ing. Kamil Kičmer, Ing. David Božoň, Ing. David Rochovanský  

Nepřítomní: 
J. Havlický, J. Adámek, P. Pavlis, M. Puščák, A. Konvička, S. Hradil, Ing. T. 
Santarius, S. Trávníček, R. Kögler  - omluveni 

 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, 16 
4.  Kontrola plnění plánu ozdravných opatření 
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. 
 

       [2021/79] 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 

Podařilo se stabilizovat dodávky uhlí. Výrobu jsme opět navýšili, plán na říjen je 85 kt koksu. 
Pojedeme naplno do konce roku (kromě plánovaných oprav). Probíhají přípravy k přezdívání 8 
stěn na KB1 a přezdívání hlavy na VKB11. Včera proběhla kontrola z ČIŽP (Česká inspekce 
životního prostředí), vše bez závad. Poděkování všem za dodržování výrobních postupů.  
 
I.Maceček: Dnes byl výron vysokopecního plynu. 
Ing. Kičmer: Podnik nemá plynojem vysokopecního plynu, a tudíž ho nemůže regulovat. Došlo 
k vytlačení vody v kapáku (plynová pojistka), vyhlášení mimořádné situace a následně k 
doplnění vody. 
 
I.Pěknica: Kolik je na Z10 zaměstnanců pozitivních na Covid-19? 
Ing. Kičmer: Momentálně 2. Oba se nakazili v rodinách a nedošlo k setkání s pracovním 
kolektivem. Za celý podnik bylo včera 14 pozitivních. V rámci posledního testování se neodhalil 
nikdo. 
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Závěry VZO : 

 
I.Maceček: Stahování louhu je ve špatném stavu. Čerpadla jsou zastaralá. Budou už 
v pořádku dodávky louhu? 
Ing. Kičmer: Máme nastavený harmonogram dodávek louhu, chod provozu by neměl být 
ohrožen.  
 
I.Maceček: Na jakou dobu máme zásobu uhlí? 
Ing. Kičmer: Na 7-8 dní. 
 
M. Polášková: Jak to vypadá s instalací čteček na šatnách? 
Ing. Kičmer: Řešili jsme výměnu dveří a předělání mříží. Pracuje se na tom. 
 
I.Maceček: Čištění potrubí na OVAK se prý nemůže dělat mimo firmu. Je to pravda? 
Ing. Kičmer: Čištění se bude provádět jak venku, tak uvnitř. Nevzniká u toho žádná ekologická 
zátěž. Počítáme i s možností využití plastu. 
 
M. Polášková: Jak to vypadá s výtahem u gumařů? 
Ing. Kičmer: Řešíme to.  
 
 

Ing. David Božoň – záv. 14 

Zakázkové kampaně nejsou příliš velké. Měli jsme jednání se Žďasem ohledně renovace stolic 
na HCC. Stojany na HCC by se měly začít opravovat.  
 
Výroby v říjnu: 
HCC: plán 19 kt, k dnešku 11 kt, výhled je 17,5 kt 
KD-trať: plán 47 kt, k dnešku 21,4 kt, výhled je 38 kt 
SJV: 50 kt, k dnešku 24 kt, výhled je 46 kt 
 
I.Pěknica: Kolik je na Z14 Covid pozitivních zaměstnanců? 
Ing. Božoň: Dva. 
 
M. Pastýrik: Pojede linka KOCH? 
Ing. Božoň: Zakázky by byly. Nabrali jsme vzorky na recertifikaci. Dokud se ale nenavýší 
peníze na údržbu nebo nový desetiblok na KD-trati, tak linku KOCH nespustíme. 
 
 

Ing. David Rochovanský – záv. 16 

Výroby v říjnu: 
Steckel: plán 50 kt, k dnešku 21 959 t 
Linky: plán 26 710 t, k dnešku 9 959 t 
Svodidla + DOV: plán 5000 t, k dnešku 2 668 t 

      
 
     I.Pěknica: Kolik je na Z16 Covid pozitivních zaměstnanců?  
     Ing. Rochovanský: Aktuálně žádný. Byl jeden, ale již nastoupil do práce. 
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Závěry VZO : 

 
      
 
      Ad  4)     Kontrola plnění plánu ozdravných opatření:  
 
 
      Ing. D. Božoň – Z14: 
       
      Většina úkolů z plánu ozdravných opatření je již splněna, zbytek řešíme. Letos dokončíme  
      opravu úniku vody pod drátovkou. Oprava jeřábu S2 je posunuta do roku 2023 z důvodu  
      financí. Dostali jsme pokutu 8 tis. Kč z hygieny za plíseň ve sprchách a šatnách na SJV. 
 
      I.Pěknica: V přístavku u kabiny 10 na úpravnách na SJV stále chybí WC. 
      Ing. Božoň: Zjistím.  
 
 
  

Ing. David Rochovanský – záv. 16 

V loni proběhla oprava střech na hale PDL2, výměna tanku vymořené HCl č.2 na provoze 165, 
výměna kyselinových van K1 a K2 na zinkovně. Dále se realizovala oprava vrat koleje 880 na 
důlních výztužích, vymalování haly B na P-800, vyčistily se svody a okapové žlaby na provoze 
165, což se dělá pravidelně. Doplnily se mikrovlnky na jedn. pracoviště provozu 166, proběhla 
výměna křesel na řídících kabinách na Steckelu a vymalování kanceláří v soc. budově a 
výměna klimatizace ve svačinárně na dílně výměny válců. Proběhla rekonstrukce WC na 
linkách, oprava kantýny na DOV a výměna bojleru, výměna stropního osvětlení v kantýně 
pr.166 a bojleru na svačinárně pr.166. Průběžně se doplňují růžice ve sprchách a vyměnil se 
vzdušník a expanzomat v tlakové stanici pitné vody na pr. 166. 

    M. Pytlík: Budou se příští rok malovat šatny? 
    Ing. Rochovanský: Šatny se budou malovat dle intervalu nařízení vlády. 
 
 
 

      
       Ad  5)     Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní. 
 
   
     Úk.č.62 : Navrhnout zástupce do komise pro strategii OS KOVO.  
                    Zodp.: VZO;  T: 4.11. 2021 
 
     Úk.č.63 : Oslovit mladé odboráře ke spolupráci v naší ZO.  
                    Zodp.: VZO;  T: 4.11. 2021 
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Závěry VZO : 

 
 
       Ad  6)     Organizační 

  
Ing. Slanina:  

• Kolektivní vyjednávání: Předali jsme náš návrh Dodatku ke KS na příští rok (navýšení 
tarifní složky mzdy, příplatků za noční směny a víkendy, navýšení odměny za pracovní 
pohotovost, životní jubileum 60 let). Na tento návrh jsme již dostali od zaměstnavatele 
odpověď, ve kterém počítá s navýšením mezd. Musíme ustanovit vyjednávací komisi. 
Současně probíhá dohodovací komise ohledně odměny za hospodářský výsledek EBITDA 
2021. 

• Vedení společnosti nás informovalo, že výběrové řízení na novou ocelárnu bylo rozšířeno 
(umožnění použití spečených briket HBI přímo do ocelárny, aniž by musely projít vysokou 
pecí) a bude trvat do konce 1. kvartálu 2022. Nová ocelárna by měla stát 220 mil. EUR.                
Investuje se do Steckelu (33 mil. Kč do konce 1. kvartálu 2022).   

• Včera proběhla Rada OS KOVO v Hradci Králové. Řešila se mimo jiné situace 
v automobilkách. V Panasonicu končí výroba, má to dopad na 900 kmenových a 
agenturních zaměstnanců. 

• I.Pěknica informoval o komisi BOZP. Roste počet Covid pozitivních zaměstnanců na huti 
(14.10. to bylo 13 zaměstnanců). Proočkovanost na huti je 64 %. Je hodně pracovních 
úrazů. Na estetizaci bylo alokováno 200 tis. EUR.  

• VZO schválil dotaci 200 Kč na adventní zájezd do Brna.    

• VZO schválil nákup 501 ks vstupenek do CineStar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Podpis místopředsedy ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 4. 11. 2021  

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsal:  Ing. Jitka Javůrková Schválil: M. Polášková Dne: 22. 10. 2021  


