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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika Číslo: 2021/82 
 

Datum: 16. 12. 2021 Čas: 11:30-14:00 Místo: Konferenční hovor přes Teams 

Jednání řídil: Marta Polášková - místopředseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: Ing. Martin Dryják, Ing. David Rochovanský, Mgr. Denisa Sedláčková  

Nepřítomní: P. Pavlis, S. Trávníček, P. Gřunděl, J. Havlický, J. Adámek - omluveni 
 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, 16 
4.  Plán zasedání na I. čtvrtletí 2022 
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. 
 

       [2021/82] 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. Martin Dryják – záv. 14 

 
Výroby v prosinci: 
HCC: vyjela dobře, plán výroby je jet naplno. 
KD-trať: ztrácíme výrobu, nyní jsme – 3 500 t. Plán výroby je jet naplno. 
SJV: vyjede zítra do příštího týdne, rozjede se o Vánocích. Od ledna bude SJV regulační trať, 
nebude plněna na maximální výkon. 
 
Ing. Slanina: Zůstává provozování tratí o Vánocích stejné? 
Ing. Dryják: Ano, platí, co jsme se domluvili. Na silvestra na noční stojí všechny tratě, 24.12. 
na odpolední taky (KD-trať se na pár hodin odstaví). 
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Závěry VZO : 

Ing. David Rochovanský – záv. 16 

Výroby v prosinci: 
Steckel: plán 73 kt, v postupu -1,6 kt 
Podélné linky: plán 11 kt, v postupu +2 378 t 
Příčné linky: plán 14 kt, v postupu + 840 t  
Svodidla + DOV: plán 2 600 t, v postupu +2 522 t 

      
     Provozování o vánočních svátcích: 

Steckel: pojede přes Vánoce i Silvestra, jede v nepřetržitém režimu 
Linky: budou mít Vánoce a Silvestra, končí 23.12., od 27.12. do 30./31.12. klasická práce. Po 
víkendu rozjezd od 3.1.2022 
Svodidla + DOV: 23.12. končí výroba, budeme stát a vyjede se až 3.1.2022 
 

     
     Ing. Slanina: Nezastavíte Steckel ani na odpolední 24.12. a na Silvestra, nebo alespoň   
     nepřistaví se trať na několik hodin na odpolední na Štědrý den? 
     Ing. Rochovanský: Zatím to máme nastavené tak, že pojedeme i přes Vánoce i Silvestra. Je to   
     nepřetržitý provoz.  
     Ing. Slanina: Po rozhovoru s ředitelem Z16 se vyjasnilo, že na směnu 24.12. a 31.12. chodí jen     
     ti zaměstnanci, kteří o to mají zájem. Směnu jsou schopni takto poskládat. 
 
 

Mgr. Denisa Sedláčková – BUP záv. 14 a 16 

      Požádala VZO o projednání vzniku a ohodnocení nových pracovních míst na Z16.  
 
      P 1500 Steckel: nová pozice výměnář válců, třidič nakládky 1 (pozice byly v minulosti 

obsazovány agenturními zaměstnanci, nyní chceme pozice obsadit kmenovými 
zaměstnanci). Dále je to nová pozice ložiskář dílny válců.  

      Provoz 163: Dělící linky: nová pozice strojník dělicích linek-střídač (4 pracovní místa) a 
seřizovač dělicí linky-specialista (1 pracovní místo). Pozice v minulosti na Z16 byly, chceme 
je znovu obsadit. 

 

• VZO bere vznik a nacenění pracovních míst za projednané. 
 
     Dále požádala o projednání zrušení pracovního poměru zaměstnance provozu 1471, který má  
     od 8.12. neomluvenou absenci. VZO navrhl počkat do příštího týdne a pokusit se zaměstnance  
     kontaktovat.  
 
     R.Kögler: Probíhají avizované kontroly zaměstnanců na nemocenských? 
     Mgr. Sedláčková: Ano, probíhají. Prozatím jsme všechny kontrolované zaměstnance zastihli   
     doma. Na příští zasedání dodám přehled. 
 
     A.Konvička: Jak to vypadá s distribucí bund od zaměstnavatele? 
     Mgr. Sedláčková: Jsme v prodlení, tlačíme na dodavatele, přesné datum dodání nevím. 
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Závěry VZO : 

    
    
    Ad 4) Plán zasedání na I. čtvrtletí 2022  
 
       Byl předložen plán zasedání na I. čtvrtletí 2022. VZO plán zasedání schválil.  
  
      
           
       Ad  5)     Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní. 
 
 
 
       Ad  6)     Organizační 
 
 

Ing. Slanina:  

• U odměny za hospodářský výsledek se objevují případy špatného krácení, řešíme 
individuálně s personálním oddělením. 

• Proběhlo jednání s managementem a jednání Dozorčí rady. Nedostáváme všechny 
požadované dokumenty. Na některých závodech se změnili BUP partneři. Končí pracovní 
poměr personální ředitel Mgr. Vystrk. 

• Proběhlo jednání k Evropské radě zaměstnanců Liberty. Do užšího výboru jsme zvolili 
Davida Vernera, do pracovní skupiny pro BOZP a životní prostředí Vítězslava Praka, pro 
hliník a engineering Zuzanu Tomanovou. Otevřená zůstává pozice v pracovní skupině pro 
ocel. 

• VZO odsouhlasil nominovat za naší ZO kandidáta do Dozorčí rady Liberty Ostrava Ing. 
Petra Slaninu.  

• VZO odsouhlasil prodloužit čerpání letošního rozpočtu na jedn. RÚD do konce dubna 2022. 
Každá rada si bude čerpání těchto prostředků hlídat a na doklady k proplacení uvádět 
z kterého roku finance čerpají. 

• I.Pěknica: Dnes proběhl výbor BOZP. V současné době je 106 pozitivních na covid na huti. 
Do zítřka se dá přihlásit na PCR testování na huti.  

• V. Prak: Dnes proběhl kontrolní den BOZP v Ecocoal.  
 
 

 

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

Podpis místopředsedy ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 6. 1. 2022  

Místo: konferenční hovor přes Teams 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsal:  Ing. Jitka Javůrková Schválil: M. Polášková Dne: 16. 12. 2021  


