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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika Číslo: 2021/80 
 

Datum: 18. 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, Mgr. Denisa 
Sedláčková  

Nepřítomní: P. Pavlis, S. Trávníček - omluveni 
 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, 16 
4.  Stav kolektivního vyjednávání 
5.  Mzdový vývoj za III. čtvrtletí 2021 
6.  Plán výrob a zaměstnanosti na rok 2022 
7.  Plnění úkolů 
8.  Organizační 
 

Závěry VZO : 

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

       [2021/80] 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 na koksovně jede naplno. Do poloviny prosince pojedeme na tři tandemové pece. Byla 
dokončena oprava hasicí věže č. 6 na VKB 11. Na Z10 máme k dnešnímu dni 10 pozitivních 
zaměstnanců na Covid-19 (v celé huti je to přes 100).  
 
I.Maceček: Proč se zastavila probíhající oprava odhaněče 3? 
Ing. Kičmer: Shání se materiál (titanový plech). 
 
P. Gřunděl: Poděkování za opravu střechy na zauhlování.  
Ing. Kičmer: Řešíme, jak budeme v opravě postupovat dál.  
 
I.Maceček: Jak to vypadá s opravou střechy PS 43, kde voda teče do strojovny? 
Ing. Kičmer: Měla by se uskutečnit ještě letos. Situaci ověřím. 
 
M. Polášková: Jak to vypadá se zprovozněním výtahu na HT1 (třídírny)? 
Ing. Kičmer: Proběhla oprava a následná revize. Dnes by se měl dávat do provozu. 
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Závěry VZO : 

M. Polášková: Upozornila na vysoký nárůst přesčasové práce. 
Ing. Kičmer: S personálním ředitelem máme projednáno navýšení o 11 zaměstnanců. 
 
 

Ing. David Božoň – záv. 14 

Na Z14 je 17 covid pozitivních zaměstnanců (HCC-4, SJV-8, KD-trať-5).   
 
Výroby v listopadu: 
HCC: plán 16 kt, aktuálně 10 679 t (v pondělí začala střední oprava) 
KD-trať: plán 48 kt, v postupu -2 700 t (prodlevy při přestavbách tratě) 
SJV: plán 48 kt, v postupu +380 t (od úterý pojede kampaň 15 kt betonů) 
 
M. Puščák: Jaké bude provozování o vánočních svátcích? 
Ing. Božoň: Bude to jako v předchozích letech (SJV a KD-trať asi pojede naplno). 
 
V. Prak: Jeřáb JKM6 na SJV není dle vyjádření zástupce vedení SJV vhodný na nakládku 
kamiónů. Kdy bude vyměněný za nový? 
Ing. Božoň: Vedení provozu 148 nemělo výměnu jeřábu jako prioritu. Výměna jeřábu je 
v investičním plánu na rok 2023. 
 
M. Puščák: Budou v dubnu dodány nové vazačky? 
Ing. Božoň: Vazačky budou na konci března. Je to podepsané, nyní se vyrábějí. 
 

Mgr. Denisa Sedláčková – BUP záv. 14 a 16 

      Požádala VZO o projednání změny ohodnocení na dvou pracovištích Z14. 
1) Jedná se o pozice na TBSC: operátor pil, operátor DCP a řidič speciálního vozidla. Změna 

se týká 6 zaměstnanců a měla by být od 1.12.2021. 
2) Požádala VZO o projednání změny na úpravnách SJV na pozici strojník, kde někteří   

zaměstnanci pracují jen na kabinách (nově strojník 1; 8 zaměstnanců) a někteří provádí i 
třidičské práce mimo kabiny (nově strojník 2; 44 zaměstnanců). Od 1.12.2021 

 

• VZO změny projednal a odsouhlasil. 
 

Ing. David Rochovanský – záv. 16 

Výroby v listopadu: 
Steckel: plán 38 kt, v postupu -81 t 
Linky: plán 15 kt, v postupu +1 040 t 
Svodidla + DOV: plán 3 945 t, v postupu +130 t 

      
     Steckel o vánočních svátcích pojede, linky a DOV jsou ovlivněné zavíráním skladů. Aktuálně je  
     na Z16 14 covid pozitivních zaměstnanců, 3 jsou v karanténě.  
     
      M. Pastýrik: Na FIMI na kabině expedice je porouchaná klimatizace. Řeší se to?  
     Ing. Rochovanský: Na starosti to má Z3. Budu to s nimi řešit.   
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Závěry VZO : 

     Ad 4) Stav kolektivního vyjednávání  
 
     Ing. Slanina: Máme za sebou čtyři kola vyjednávání. V pondělí proběhne další kolo. Průběžně 
     se scházíme se všemi předsedy na huti. Usilujeme o to, aby navýšení na rok 2022 bylo  
     vyjednáno ještě v roce 2021. 
 
  
       Ad 5) Mzdový vývoj za III. čtvrtletí 2021 
 
      Personální oddělení nás informovalo o tom, že se BUP již nadále nebudou osobně účastnit  
      mzdové komise, kterou kvartálně organizuje naše ZO. Data budou nadále zasílat pouze   
      písemně a případné dotazy zodpoví písemně na vyžádání.  
 
    
       Ad 6) Plán výrob a zaměstnanosti na rok 2022  
 
       Ing. D. Božoň – Z14: 
       Plán zaměstnanosti na Z14 se v příštím roce navýšil na cca 700 zaměstnanců (střídači,  
       mazači). Plán výrob na příští rok zatím není upřesněn (fiskální rok začíná až 1.4.2022). 
 
       Ing. D. Rochovanský – Z16: 
       Plán výrob je z důvodu fiskálního roku, který začíná až 1.4.2022 jen přibližný. Steckel 80-85  
       kt/měsíc, linky 20-30 kt/měsíc, DOV 3000 t/měsíc. Požadavky na navýšení počtu  
       zaměstnanců máme (valcíři). 
          
       Ad  7)     Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní. 
 
       Ad  8)     Organizační 

• Ing. Slanina: Důležité informace od vedení firmy stále nedostáváme, výběrové řízení na 
novou ocelárnu je do konce 1. kvartálu 2022, kdy musí být i podané žádosti na dotace 
z evropského fondu. Zaměstnavatel chce postavit své solární elektrárny. 

• VZO odsouhlasil zrušení adventního zájezdu do Brna z důvodu epidemiologické situace. 

• VZO odsouhlasil konání příští mzdové komise na zasedání VZO v 11 hodin. 

• VZO odsouhlasil zrušení plánovaného plesu, který navrhovala sportovní a kult. komise. 

• I.Maceček – DaRK: Přednesl zprávu z revize účetnictví Klubu důchodců Koksovna, který 
v letošním roce přečerpal rozpočet. Doporučil předložené účty proplatit a o překročenou 
částku ponížit rozpočet na příští rok a zprávu přednést na výroční schůzi KD-Koksovna. 
VZO návrh DaRK odsouhlasil. 

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

Podpis místopředsedy ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 2. 12. 2021  

Místo: konferenční hovor přes Teams 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsal:  Ing. Jitka Javůrková Schválil: M. Polášková Dne: 19. 11. 2021  


