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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika Číslo: 2022/86 
 

Datum: 24. 2. 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, Ing. Lea Holubová 

Nepřítomní: P. Pavlis, 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.  Mzdový vývoj za rok 2021 
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. 
 

       [2022/86] 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 

Poděkování za výrobu v lednu a únoru. Aktuálně máme 1300 t navíc oproti plánu. Jedeme 
pořád naplno, ceny koksu na trhu jsou velmi vysoké. Uhlí je zajištěné, sklad uhlí roste. Dnes 
budeme řešit dodávky rud a surovin pro vysoké pece a aglomeraci. Jsou schválené opravy 
strojů pro KB1,2, rozbíhají se tendry na dodávky. Aktuálně covid pozitivních je na koksovně 4.   
 
M. Polášková: Budeme na provozech dělat výrobní porady?  
Ing. Kičmer: Já jsem pro, aby zaměstnanci měli informace. 
 
Ing. Slanina: Nový ŘP má snahu udělat něco se sociálními zařízeními na závodech. 
Ing. Kičmer: Ano, doneslo se to ke mně. Hygiena má vytipovány šatny a sociálky. U nás běží 
aktuálně oprava šatny č.2.   
 
P. Gřunděl: Narostla nám přesčasová práce a zvedly se průměry zůstatků staré dovolené. 
Ing. Kičmer: Situaci řešíme s vedoucími provozu a s personálním oddělením. V minulosti jsme 
na pokrytí měli nabrány trainee, moc to nepomohlo. Absence z důvodu covidu neumožnily 
čerpat dovolenou. Nechal jsem si připravit další analýzu, budeme projednávat dál a nastavovat 
opatření. 
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Závěry VZO : 

P. Gřunděl: Budeme přes prázdniny nabírat studenty na brigády? 
Ing. Kičmer: Pokud budou mít studenti zájem, tak ano. Loni se nám požadavky nepodařily 
naplnit, ze strany studentů nebyl zájem. Budeme se snažit nastavit vyšší hodinovou mzdu, 
vzhledem k práci v těžkém provozu. Budu to řešit s personálním ředitelem. Studenti nám 
mohou vytvořit potenciál případných nových zaměstnanců. 
 
 

Ing. David Božoň – záv. 14 

Na HCC jsme měli pracovní úraz (pád cedule ze stěny na ruku zaměstnance, zlomení prstu na 
ruce). K dnešnímu dni máme 28 zaměstnanců s covidem. Má to dopad na výrobu. Včera jsme 
zahájili školení tváření kovů, lektoři jsou z našich řad, výuka je v rozsahu 20 hodin. Za úspěšné 
absolvování kurzu dostanou zaměstnanci finanční odměnu. 
 
Výroby v únoru: 
HCC: plán 20 000 t, nesplníme kvůli covidu a technickým problémům (bude cca 15-16 000 t) 
KD-trať: plán 38 000 t, smyčkovost, covid (bude cca 36 000 t) 
SJV: plán 36 000 t, není z čeho válcovat (chybí bilety), bude asi 32 000 t 
 
I.Pěknica: Po úraze na HCC jme zjistili další cedule, které hrozily pádem. Apeluji prověřit i na 
ostatních provozech. 
 
Ing. Slanina: Nový ŘP má snahu udělat něco se sociálními zařízeními na závodech. Je tomu 
tak i na Z14? 
Ing. Božoň: Zatím o tom nevím. 
 
A.Konvička: Na pánských šatnách v přízemí na HCC se vyměnily okna. Bude se pokračovat i 
na ostatních šatnách? 
Ing. Božoň: Pokud budou alokované nějaké peníze budeme pokračovat dál. Ještě to není 
uzavřené. 
 
A.Konvička: Odměna 500 Kč za třetí a další přesčas se bude vyplácet i v únoru? 
Mgr. Sedláčková: Budeme tuto odměnu vyplácet i v únoru. Uvidíme, jestli budeme vyplácet i 
v březnu, je to v jednání. 
 
I.Pěknica: Myslí se i na ty zaměstnance, kteří pracovali v rámci své směny za chybějící 
zaměstnance? 
Ing. Božoň: Vyplácel jsem odměny z fondu ředitele na popud vedoucích provozu (za ochotu, 
za zajištění chodu směny). 
 
A.Konvička: Pod jakým klíčem budou odměny za přesčasy (třetí a další směna) vyplaceny? 
Mgr. Sedláčková: Je to klíč 313-mimořádná odměna kvartální. 
 

 

Ing. David Rochovanský – záv. 16 

V březnu se bude plně rozjíždět provoz na zinkovně na lince Arnold. Pracoviště na úpravu 
svitků na Steckelu by mělo být hotovo ke konci prvního kvartálu. 
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Závěry VZO : 

     Výroby v únoru: 
Steckel: plán 71 000 t, aktuálně 49 800 t, bude asi 60 000 t 
Linky: plán 25 200 t, aktuálně je 18 899 t, bude asi 22 000 t 
Svodidla: plán 385 t, výhled 500 t  
DOV: plán1 200 t, výhled 1500 t 

 
    S. Trávníček: Oprava na Steckelu byla směřována na hydrauliku. A co mechanické části?  
    Ing. Rochovanský: Čeká nás v květnu (24.5.-7.6.+ 4 dny na přemístění rentgenu) střední  
    oprava. Budeme dělat hodně poruchové uzly (pecní navíječky, rentgen, válečky v těchto  
    kritických místech). 
 
    M. Pastýrik: Je výhled výroby na březen? 
    Ing. Rochovanský: Na linkách to bude kolem 25 kt. 
  

 Ad 4)     Mzdový vývoj za rok 2021 

Ing. Lea Holubová – záv. 10 

     V roce 2021 došlo k navýšení 20 kmenových zaměstnanců, narostla průměrná mzda o 13%.  
     26 AZ bylo převedeno do kmene. Zvýšila se přesčasová práce o 1,9%, snížila se nemocnost a  
     ostatní absence. 
    

Ing. Slanina: Čím je zvýšená přesčasová práce, když se navýšil počet zaměstnanců a snížila 
se absence? 
Ing. Holubová: Ověřím. 
 
R. Kögler: Na chemii přesčasy nemáme zaplacené, vybíráme si za to volno v příštím měsíci. 
Proč nemáme nárok na 500 Kč odměny za třetí a další přesčas, jak ostatní zaměstnanci? 
Ing. Holubová: Mám vytipované zaměstnance, kterým to budeme doplácet. Pokud 
zaměstnanec udělá v měsíci více přesčasů a vybere si za to náhradní volno, tak na tuto 
odměnu nárok nemá. 
Ing. Kičmer: Dal jsem pokyn vedoucím provozu k nachystání seznamu zaměstnanců, kteří 
odpracovali něco navíc v souvislosti s covidem (ochotovost) k vyplacení mimořádných odměn. 
 

Mgr. Denisa Sedláčková – záv. 14 

Vliv na statistické údaje má převod soustružny válců do LO (92 zaměstnanců). Nárůst 
zaměstnanců (bez vlivu soustružny) je o 52 zam. Průměrná mzda vzrostla o 14%. Je velký 
nárůst přesčasové práce o 2,1% (najela plná výroba a je nedostatek zaměstnanců). Klesá nám 
nemocnost a úrazovost a ostatní absence. Pokračujeme v náboru zaměstnanců. 43 AZ jsme 
převedli do kmene, nabrali jsme 10 nových trainee. Potřebujeme doplnit zaměstnance 
především na KD-trati (kolem 10). 
 
A.Konvička: Proč tak narostla přesčasová práce? 
Mgr. Sedláčková: Největší roli hraje nedostatek zaměstnanců a tlak na plnou výrobu.  

 

Mgr. Denisa Sedláčková – záv. 16 
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Závěry VZO : 

Záv.16 vznikl až v polovině roku 2020, srovnání celého roku není vypovídající. Navýšili jsme 
počet zaměstnanců (40 AZ jsme převedli do kmene, 9 nových náborů do kmene). Od ledna 
jsme výrazně navyšovali sazby u pozic, kde máme vysokou fluktuaci. Období 7-12 měsíc 
máme nárůst zaměstnanců o 37, narostla nám prům. mzda o 9%, přesčasy se snížily o 0,9%, 
nemocnost a absence lehce taky. 

Ing. Slanina: Proč je na záv.16 tak vysoký podíl agenturních zaměstnanců? 
Mgr. Sedláčková: Na dělicí linky bereme převážně přes agentury, což se nám osvědčilo. Trápí 
nás tam i fluktuace. 
 
Ing. Slanina: Platí to, že po 6 měsících jdou zaměstnanci do stavu, pokud se osvěčí? 
Mgr. Sedláčková: Ano. Převody děláme na popud vedoucích provozu. 
 
M. Pastýrik: Jaký je poměr kmenových a agenturních zam. na linkách? 
Mgr. Sedláčková: Je to 81 kmenových a 20 agenturních. Sjedu přehled AZ v rámci linek, kteří 
pracují déle než 6 měsíců.  

 
      Ad  5)     Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní. 
 
      Úk.č.65 : Zjistit do kdy musí proběhnout volby funkcionářů v naší ZO.  
                      Zodp.: I. Maceček (DaRK);  T: 17.2. 2022 
      Volby mají začít probíhat v červenci, závodní výbor musí odsouhlasit volební komisi. 
 
      Ad  6)     Organizační 

• Ing. Slanina: Info z managementu – byli přítomni ŘP F.Šourek, V. Habura a investiční 
ředitel. Je propad ve výrobě (covid, problémy na ocelárně). Je zájem o navýšení 
kmenových zaměstnanců. Investiční ředitel nám oznámil pouze to, že všechno běží, jak 
má. Čas však je do konce března. 

• Proběhlo jednání krajské rady OS KOVO. 

• M. Pastýrik: Jak to vypadá s vytipováváním kritických míst pro navýšení mezd? 
Ing. Slanina: K tomuto se budou konat ještě schůzky. Veškerá tato navýšení budou 
vyplacena zpětně k 1.1.2022. 

• M. Pytlík: Jak to vypadá s odměnou pro agenturní zaměstnance? 
Ing. Slanina: Oslovím personálního ředitele. 

• Ing. Santarius: Kolik máme ještě emisních povolenek. 
Ing. Slanina: K novým transakcím na účtu povolenek nedošlo. Máme jen povolenky, které 
musíme v dubnu odevzdat. Povolenky, které jsme převedli do Rumunska a následně 
koupili zpět, fyzicky zpět nejsou, stále nám je Rumuni dluží.  

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

Podpis místopředsedy ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 10. 3. 2022  

Místo: školicí středisko Rybníček nebo zasedačka ZO na Z14 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsal:  Ing. Jitka Javůrková Schválil: M. Polášková Dne: 24. 2. 2022  


