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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika Číslo: 2021/81 
 

Datum: 2. 12. 2021 Čas: 11:30-14:00 Místo: Konferenční hovor přes Teams 

Jednání řídil: Ing. Petr Slanina-předseda 

 
Přítomní účastníci: 

ZO OS: Členové VZO  

Hosté: Ing. Kamil Kičmer, Ing. David Božoň, Ing. Jan Pudich, Mgr. Denisa Sedláčková,  

Nepřítomní: M. Puščák, J. Adámek, P. Pavlis - 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.  Plnění úkolů 
6.  Organizační 
 

Závěry VZO: 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
      Předseda. ZO kol. P. Slanina seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO. 
 

       [2021/81] 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 jede naplno. Listopadový plán jsme splnili. Jsme v plusu 2 976 t koksu. Plán na 
prosinec je 95 331 t koksu. Pokračuje oprava na VV21 (vodící vůz), do konce roku by měla být 
hotová. Dokončuje se přezdívání hlavy na VKB 11. Na KB pokračuje vyzdívání 8 stěn. Do 
konce roku hotovo. V příštím roce nastane vysoušení a předání do provozu. Na chemii je 
odstavený odhaněč – titanová příruba propouští – smlouva je podepsaná, materiál je. Jsou 
připravena náhradní řešení (vliv počasí). Termín realizace v 50. týdnu. 
 
 
I. Maceček: Kdy se na Benzolce bude realizovat plnící místo na smolu? 
Ing. Kičmer: Dokumentace je hotová. Ocelová konstrukce je ve výrobě. 
I. Maceček: Je oprava pece B do konce roku reálná?    
Ing. Kičmer: Snad ano.  

 
     P. Gřunděl: Řeší se odsun koksu? Když vysoké pece neodebírají koks, stojíme i 2 hodiny pro 
     nedostatek vagonů. Problémy s vozy jsou už delší dobu. 
     Ing. Kičmer: Vagóny řešíme na denní bázi. Teď byla porucha rudného jeřábu na aglomeraci. 
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Závěry VZO: 

     Zajišťovali jsme auta (Sochulák) a s dopravou stahovali všechny dostupné vozy. 
     P. Gřunděl: Na COS (centrální odprašovací stanice) jsou zase problémy s vyskladňováním. 
     Ing. Kičmer: Víme o tom. Teče tam voda, způsobuje problémy s vyskladňováním. Údržba se 
     problému bude věnovat. 
      
     R. Kogler: Jaká je situace ohledně Covid-19? 
     Ing. Kičmer: Momentálně je 9 zaměstnanců doma + 2 na nemocenské + 2 čekají na výsledek 
     PCR testu.  
     R. Kogler: A jaká je situace s Covid-19 na údržbě? 
     Ing. Kičmer: Evidenci si vede údržba. Za celý podnik je cca 121 nakažených. Neobjevilo se 
     ohnisko nákazy na žádném závodě.  

 

      Ing. David Božoň – záv. 14 

 
BOZP- za poslední dobu nemáme žádný závažnější incident.  
Covid-19 - HCC – 11 zaměstnanců v karanténě, SJV – 8 zaměstnanců a KD – 8 zaměstnanců. 
V číslech je započteno i ošetřovné na člena rodiny. 
 

     Výroby za listopad: 
HCC: plán 16 kt, skutečnost byla 16,3 kt 
KD-trať: plán 48 kt, skutečnost byla 46,482 kt 

     SJV: plán 48 kt, skutečnost byla 45,62 kt,   
 

     Plán na prosinec: 
HCC: plán 8 kt – bude probíhat střední oprava do 14.12.2021 
KD-trať: plán 47 kt 
SJV: plán 30 kt 
 
Je snaha dát zaměstnancům volno v období svátků, alespoň tak jako v loni. Záleží i na 
zakázkové naplněnosti. 
 
 

      Ing. Jan Pudich – záv. 16 
 

     Výroby za listopad: 
Steckel: plán byl 38 kt, skutečnost 38,4 kt 
Linky: plán byl 15 kt, skutečnost 15,075 kt 
Svodidla + DOV: plán byl 4 095 t, skutečnost 5 600 t 
 

     
     Plán výrob na prosinec: 

Steckel: plán 73 kt 
Linky: plán 25 kt, podélné linky – 11 kt, příčné linky – 14 kt 
Svodidla: plán 1,5 kt – odzkoušen nový typ svodidel    
Důlní výztuže: plán 1,1 kt     
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Závěry VZO: 

Proběhla 14denní střední oprava Steckelu – výměna hydraulických prvků na trati. Nejsem 
spokojen s provedením prací – řešíme momentálně s údržbou. Na linkách dobíráme 
zaměstnance. Covid-19 - máme 10-12 nakažených. Jedeme na 5-6 čet, daří se nám plnit 
operativní plány. 
 
S. Trávníček: Jak budeme pracovat na Štědrý den a Silvestr? 
Ing. Pudich: Podle toho, jak budou zavírat sklady. Plán je nastaven na maximum. Myslím, že 
prostor pro nějaké volno na Štědrý den i Silvestr by se mohl najít. 
 
M. Pastýrik: Víme, jak budou provozovat linky mezi svátky?   
Ing. Pudich: 
Ing. Slanina: Provozování by mělo být minimálně jako v minulých letech. 24.12. – O – 
minimální osádky 
M. Pastýrik: Kolik zaměstnanců přibude od ledna 2022? 
Ing. Pudich: Aktuálně máme cca 100 zaměstnanců, cíl je 116. Máme plán na 9 čet. 
 

 
       
      Mgr. Denisa Sedláčková – BU HR partner záv. 14, 16 
 
       
       Přišla projednat neomluvenou absenci zaměstnance HCC na pozici jeřábník úpravny, 
       s kterým byl ukončen pracovní poměr dohodou k 22.11.2021.  
       Dále přišla projednat ukončení pracovního poměru dohodou k 26.11.2021 zaměstnance SJV 
        – pozitivní zkouška na alkohol. VZO bere obě události za projednané. 
     

A. Konvička: Kolik zaměstnanců je ze Z14 zapůjčeno na Z16? 
Mgr. Sedláčková: Momentálně je zapůjčeno 6 zaměstnanců HCC (3 kmenoví a 3 agenturní). 
Odměna pro zaměstnance zapůjčené jinam je po odpracování celého měsíce 5 000 Kč. 
Pokud odpracují jen část měsíce, dostanou poměrnou část. Zaměstnancům z dělicích linek, 
kteří byli zapůjčeni na záv.15 byla odměna již vyplacena a jsou zpět. 
 

 
     Ad  5)     Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní. 
 
   
     

     Ad  6)     Organizační 
  

Ing. Slanina:  

• V rámci kolektivního vyjednávání máme dohodnutou odměnu za mimořádné hospodářské 
výsledky, která bude vyplacena v listopadové výplatě za odpracované hodiny a máme 
dohodnut mzdový nárůst na rok 2022. Zatím ještě Dodatek ke KS není podepsán. 
V dohodovací komisi nám zbývá dořešit otázku stávkové pohotovosti. 
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Závěry VZO: 

    
 

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

Podpis předsedy ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 16. 12. 2021  

Místo: konferenční hovor přes Teams 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsal:  Marta Polášková Schválil: Ing. Petr Slanina Dne: 6. 12. 2021  


