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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika Číslo: 2022/83 
 

Datum: 6. 1. 2022 Čas: 11:30-14:00 Místo: Konferenční hovor přes Teams 

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, J. Havlický, M. Puščák - 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. 
 

       [2022/83] 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 

Personalistku Petru Ryškovou nahradí Lea Holubová. Poděkování všem za prosinec a celý 
loňský rok. Výroba za prosinec byla 96 384 t, což je 1 053 t nad plán. Plán výroby na leden je 
91 823 t. Výroba jede na plno. Přetrvávají komplikace s přísunem materiálu, komplikuje to i 
počasí, dělají se další opatření v rámci logistiky materiálu a výrobků. Covid pozitivních 
zaměstnanců v podniku je aktuálně 27, na koksovně 2. 
 
P. Gřunděl: Proč vedení závodu nepožaduje revizní zprávy od údržby?   
Ing. Kičmer: Není to o revizních zprávách ale o inspekcích. Stav inspekčních zaměstnanců je 
v celém podniku žalostný, zajišťují opravy a údržbu místo své hlavní náplně práce. Znovu 
proberu s ředitelem údržby, nových zaměstnanců v této profesi je nedostatek. 
 
P. Gřunděl: Stroje na VKB11 jsou nebezpečné. 
Ing. Slanina: Navrhuji provést bezpečnostní audit. 
Ing. Kičmer: Souhlasím, přizvu i zástupce z údržby. 
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Závěry VZO : 

 
M. Polášková: Již máte výsledky prémiových ukazatelů za 4. kvartál? 
Ing. Kičmer: Zatím nemáme. Až příjdou, projednáme s odbory. 
 
 

Ing. David Božoň – záv. 14 

Ve 4. kvartále se nestala žádná závažná událost. Covid pozitivní: HCC 4, KD 0, SJV 1. 
Prosinec ve výrobě dopadl dobře. Jsou problémy s hřídelí na rovnačce na HCC. Pochvala s 
provedením střední opravy na HCC, výrobu jsme najeli podle plánu. 
 
Výroby v prosinci: 
HCC: plán 8 000 t, skutečnost 9 248 t 
KD-trať: plán 50 000 t, skutečnost 47 187 t 
SJV: plán 28 000 t, skutečnost 29 999 t 
 
Plán výroby na leden: 
HCC: 21 kt 
KD-trať: 45 kt 
SJV: 42-44 kt  
 
A.Konvička: Plánuje se odvoz výrobních délek 3-5,9 m do šrotu? 
Ing. Božoň: Je problém s manažerským šrotováním, záleží na vrcholovém managementu.  
 
I.Pěknica: Bude nějaké stání na SJV? 
Ing. Božoň: Situace se mění každý den, jsou zakázky malých plocháčů (1300 t denně), 
sortiment není tak výkonný. Naplněnost roste, nemám obavy, že bychom zastavovali SJV, 
naplněnost poroste směrem k jaru. 
 
A.Konvička: Neplánují se už celozávodní dovolené v letních měsících? 
Ing. Božoň: Zatím ještě ne, je brzo. 
 

Ing. David Rochovanský – záv. 16 

Letos proběhne náhrada starého osvětlení na linkách za led osvětlení. Na Steckelu bude 
v květnu větší oprava (rentgen, pecní navíječky, chladicí věže). Na zinkovně proběhne repase 
velké jímky a výměna dvou praček plynu.  
 
Výroby v prosinci: 
Steckel:  plán 73 kt, skutečnost 66 886 t 
Podélné linky: plán 11 kt, skutečnost 11 536 t 
Příčné linky:  plán14 kt, skutečnost 13 849 t 
Svodidla + DOV:  plán 2 600 t, skutečnost 2 883 t 

      
     Plán výroby na leden: 

Steckel: 65 kt 
Linky: 25 kt 
Svodidla + DOV: 2 885 t 
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Závěry VZO : 

     S. Trávníček: Jak to vypadá s výměnou vazače na Steckelu a s odvíječkou?  
     Ing. Rochovanský: Výměna vazače – probíhají poptávky, upřesňují se parametry.  I na   
     odvíječku máme dány poptávky, nabídky přicházejí. 
 
     M. Pastýrik: V pondělí 10.1. by měla začít rekonstrukce sprch na dělicích linkách. Co vše se   
     bude měnit? 
     Ing. Rochovancký: Budou postaveny nové sprchové boxy, nové rozvody potrubí, umyvadel,  
     baterie, nové obklady a podlahy, nová plastová okna a dveře, nové ventilátory odsávání a dva  
     nové bojlery. Byly objednány nové šatní skříňky. 
 
     M. Pastýrik: Budou na dělicích linkách letos větší investice? 
     Ing. Rochovanský: Kromě výměny osvětlení ne. 
 
 

Mgr. Denisa Sedláčková – záv. 16 

 
      Od 1.1.2022 dochází ke spojení provozů Svodidla profilovací linky a Důlní výztuže. Vedoucí  
      provozu se stává Ing. L.Šindel. 
      Na provoze 165-Svodidla a důlní výztuže vznikají nové pracovní pozice  

• řízení výroby – zástupce vedoucího provozu 

• podpora a inovace výroby – treinee 
      Na provoze 163-Dělicí linky přechází pozice technologa do přímé podřízenosti Ing. Bugaje.  
      Vzniká nová pozice 

• podpora a inovace 
      Na provoze 166-Steckel přechází pozice technologa do přímé podřízenosti vedoucího  
      provozu. 
      Na Hutní prodejně vzniká nová TH pozice 

• administrátor skladu – přechod agenturního zaměstnance do kmene 

• od 1.1.2022 se vrací pozice mistr hutní prodejny 
 
      
           
       Ad  4)     Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní. 
 
 
 
 
       Ad  5)     Organizační 
 
 

Ing. Slanina:  

• Dnes proběhlo jednání odborů s managementem podniku. 29.12.2021 byl odvolán finanční 
ředitel Kumar Pradhan Suyash. Místo něho byl jmenovaný Taral Desai. Bylo nám 
oznámeno jméno nového personálního ředitele – František Šourek. Bude ve funkci od 
1.2.2022.  

• V únoru dojde k personálním změnám na kontaktním centru, které bude posílené. 
Od 1.2. se bude opět snímat pracovní doba.  
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Závěry VZO : 

 
Mgr. Sedláčková: Řeší se, jak bude fungovat v docházce oddělení směn –  různé příchody 
a odchody, kvůli covidu. Administrátoři to budou doplňovat. 

• Daňové prohlášení bude řešeno stejně jako v loňském roce (THP elektronickou formou, D 
zaměstnanci dostanou daňové prohlášení v obálkách, které vyplní a odevzdají na 
kontaktním centru). 

• Příští týden proběhnou schůzky s předsedy ohledně kritických míst na huti. 

• Probíhá distribuce tištěných Dodatků KS pro rok 2022. 

• Od 10.1. začne distribuce vitamínů a bund. Nejdříve pánské bundy. Dámské až od 17.1. 
Budou se vydávat v budově bývalé spořitelny.  

• Budou zakázané plastové příbory, personální oddělení přišlo s návrhem, že zaměstnanci 
dostanou nerezový příbor, který si budou do kantýny nosit. S tím jsme nesouhlasili. 
Žádáme, aby zaměstnavatel našel způsob vydávání a vracení nerezových příborů při 
konzumaci jídla z fólie.   

• Od 17.1. se bude na Covid testovat 2x.  

• Budou se distribuovat další respirátory. 

• Chybné krácení odměn je řešeno individuálně. 

• Firemní auta, která nejezdí ven z podniku, nejsou havarijně pojištěná. Případnou škodu 
může zaměstnavatel po zaměstnancích vymáhat.  

• Někteří zaměstnanci nemají započítané do důchodu nějaké roky. Je to problém u České 
správy sociálního zabezpečení. Na portál bude dán návod, jak si to zkontrolovat. 
Zaměstnanci by při zjištění chyby měli upozornit svého personalistu na kontaktním centru. 
V. Prak: Sociálka, když při odchodu do důchodu zjistí, že chybí nějaké roky, posílá dotaz 
na zaměstnavatele. Datacentrum ví, o které zaměstnance jde, ale nestihnou to vyřešit dříve 
než za půl roku (musí fyzicky podklady vyhledat v archivu, ofotit je a zaslat na Českou 
správu soc. zabezpečení). Je to zdlouhavé, bude to trvat.  

• A. Konvička: Bude vyplacena odměna za hospodářský výsledek agenturním 
zaměstnancům, kteří byli v prosinci převedeni do kmene a odměnu nedostali? 
Ing. Slanina: K tomu zatím nemám informace. Momentálně to řeší personální oddělení 
s agenturami práce. 

• VZO souhlasí, aby se nový režim (týden ranní, týden noční, týden odpolední), u kterého 
noční začíná v neděli, přidal do kolektivní smlouvy. 

• VZO odsouhlasil, že pronájem drah na turnaji v kuželkách budeme platit jen odborářům, 
ostatní si je budou hradit sami (zodpovídá kapitán družstva). 
 

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

Podpis místopředsedy ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 20. 1. 2022  

Místo: konferenční hovor přes Teams 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsal:  Ing. Jitka Javůrková Schválil: M. Polášková Dne: 6. 1. 2022  


