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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika Číslo: 2021/79 
 

Datum: 4. 11. 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, P. Pavlis, Ing. T. Santarius, Ing. P. Slanina  - 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. 
 

       [2021/79] 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 

Na koksovně jedeme naplno, potřebujeme vytvořit zásobu na příští rok. Aktuálně je na 
koksovně 10 zaměstnanců nakažených Covid-19 (další 3 čekají na výsledky PCR testů). Jedná 
se o nákazy v rámci rodin. Za celý podnik je 72 nakažených. Zahajují se plošné dezinfekce 
kantýn, kapacita kantýn bude snížena o 50 %. Zahájili jsme i plošné dezinfekce na 
pracovištích. Máme připravené schéma na zajištění osádek.  
 
R. Kögler: Testují se i očkovaní zaměstnanci? 
Ing. Kičmer: Ano, testuje se plošně. I očkovaní se mohou nakazit. 
 
I.Maceček: V pondělí na odpolední směně začalo, již po několikáté, hořet na nádrži síry. Jsou 
tam netěsnosti, nádrž je ve špatném stavu. Mělo by se s tím něco dělat. 
Ing. Kičmer: Prověřím 
 
P. Gřunděl: Obsluhovací stroje na VKB jsou v dezolátním stavu. V září tam byla skoronehoda, 
zaměstnanec propadl roštěm. Šrot po opravách údržby tam zůstává ležet. 
Ing. Kičmer: Opravuje se to postupně. Stroj PV21 je v opravě, dále se budou opravovat 
pochůzí lávky.  
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Závěry VZO : 

 
P. Gřunděl: Na zásobníku uhlí je propadlý beton, na pásové dopravníky uhlí teče voda.  
Ing. Kičmer: Beton se propadl na jaře, střecha není pochůzí, musí se objednat externí firma 
s plošinou a provést zakrytí plechem, aby se zamezilo zatékání. Je to v řešení. 
 
 
 
Kontrola plnění plánu ozdravných opatření: 
 
Splněno: kontrola a výměna VM roštů, oprava vrat v budově CPS, osvětlení kolem hasící věže 
VKB 11, instalace manžet okolo lapačů síry, instalace elektrických vstupů do šatny č. 2 
(nahrávají se přístupy zaměstnanců) a další. 
Probíhá: úprava plošinky pro nakládku síry, výběrové řízení na výstavbu plošiny pro nakládku 
smoly. Do konce 1. kvartálu 2022 by mělo být hotovo krytování 6 dopravníkových pásů na Z10. 
Dále probíhá instalace nového osvětlení podél komunikace 10/3 a okolo KB1-2 a VKB11, 
centrální úklid na odprašovací stanici VKB11 a mytí oken strojů. Proběhlo několik testování na 
Covid-19 + probíhá distribuce samotestů na pracoviště (mimo jiné jsou k dispozici 24 hod. 
denně na dispečinku).   
  
 
 

Ing. David Božoň – záv. 14 

Největší ohnisko Covid-19 je na Z15 (kolem 50 nakažených). Na SJV je 8 nakažených, na KD-
trati 2, na HCC 1. 3 zaměstnanci jsou v karanténě. Na Z15 se hledají zaměstnanci na výpomoc 
(každý zapůjčený zaměstnanec dostane odměnu 5000 Kč za každý měsíc, platí i pro AZ). HCC 
jde do opravy (14 dní), oslovíme zaměstnance na výpomoc na Z15. Předevčírem bylo na KD-
trati ošetření lékařem. Požádáme o 24 hod dekádu k výměně brzdných desek na chladníku na 
SJV. Dále jsem požádal o 8-9 zaměstnanců na mazání jeřábů a strojního zařízení. O zařízení 
se musíme starat. Nábory nových zaměstnanců běží. Od 1.12. se novým vedoucím provozu 
HCC stává Ing. Radomír Trvaj.   
 
Výroby v říjnu: 
HCC: plán 19 kt, skutečnost 17 691 t (porucha ložiska na převodovce, stání 2,5 dne) 
KD-trať: plán 47 kt, skutečnost 37649 t (obchodní důvody, zdržení při přestavbách tratě) 
SJV: 50 kt, skutečnost 43 858 t (spálený motor na nůžkách 9, poruchovost) 
 
A.Konvička: Od 15.11. jedeme na HCC na jednu linku, jak to bude dál? 
Ing. Božoň: Celý prosinec pojedeme na jednu linku. 
 
A.Konvička: Kolik zaměstnanců z HCC bude zapůjčeno na Z15? 
Ing. Božoň: Z HCC to bude 6 zaměstnanců. 
 
A.Konvička: Jak vychází plnění prémiových ukazatelů? 
Ing. Božoň: V plné výši (99,9 %). 
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Závěry VZO : 

Ing. David Rochovanský – záv. 16 

Výroby v říjnu + plán na listopad: 
Steckel: plán 50 kt, skutečnost 40 453 t (prostoje na řízenou regulaci), plán na listopad 38 kt 
Podélné linky: plán 5 710 t, skutečnost 8 020 t, plán na listopad 3 000 t 
Příčné linky: plán 21 000 t, skutečnost 7 665 t, plán na listopad 12 000 t 
Svodidla + DOV: plán 5 300 t, skutečnost 5 570 t, plán na listopad 4 095 t 

      
     Na Steckelu probíhá do 14.11. oprava. Zakázky se začínají nahrávat už na prosinec. Na Z16  
     je 8 zaměstnanců nakažených Covid-19, jeden je v karanténě.    
     
     S. Trávníček: Jak probíhá střední oprava na Steckelu?  
     Ing. Rochovanský: Zatím nejsou žádné skluzy, jede se podle plánu.  
 
     M. Pastýrik: Jaké jsou výsledky kvartálních prémií? 
     Ing. Rochovanský: Jsme přes 100 %.  
 
     V. Prak: Kolik zaměstnanců ze Z16 se bude zapůjčovat na Z15? 
     Ing. Rochovanský: 7 agenturních zaměstnanců z linek. 
 
     V. Prak: Neuvažuje se o nařízení home office? 
     Ing. Rochovanský: Plošně zatím ne, pouze individuálně po posouzení ved. zaměstnanci. 
 
               
       Ad  4)     Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní. 
 
   
       Ad  5)     Organizační 

  

• M. Polášková: Z důvodu zhoršení epidemiologické situace se akce pro jubilanty nebudou 
konat. Odměnu a dárek obdrží jubilanti od svého nadřízeného zaměstnance.  

• VZO odsouhlasil nezahrnout ošetřovné člena rodiny do sociálních podpor v hospodářském 
řádu.  

• VZO odsouhlasil nákup dalších 501 ks poukázek do CineStaru. 

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

Podpis místopředsedy ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 18. 11. 2021  

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsal:  Ing. Jitka Javůrková Schválil: M. Polášková Dne: 5. 11. 2021  


