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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika Číslo: 2022/87 
 

Datum: 10. 3. 2022 Čas: 11:30-14:00 Místo: zasedací místnost VZO na Z14 

Jednání řídil: Marta Polášková - místopředseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: 
Bc. František Šourek, Ing. Martin Dryják, Ing. David Rochovanský, Mgr. Denisa 
Sedláčková, Ing. Lea Holubová 

Nepřítomní: P. Pavlis, S. Trávníček, M. Puščák, R. Kögler, I. Maceček - 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. 
 

       [2022/87] 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 

Neplánované prostoje na vysokých pecích způsobují omezení produkce z důvodu nedostatku 
plynu. Prioritu pro nás má HCC, pak KD-trať a nakonec SJV. Ruda se vozí z jiných míst, vše 
se prodražuje a prodlužuje. Cena uhlí je vysoká. Rozjeli jsme interní školení tváření kovů pro 
nové zaměstnance.  
 
Výroby v březnu: 
HCC: operativní plán je 21-22 kt 
KD-trať: operativní plán je 22 kt, je předpoklad, že uděláme 27 kt (závisí to na ocelárně). 
Výroba pojede od 12.3. do 17.3. (kampaň 5,5), pak 5-6 dnů stání a pak se dojede zbytek. 
SJV: Výroba pojede od 18.3., odválcuje se 4,5 kt, zastaví se a znovu se vyjede až 29.3. 
Chceme zahájit výměnu ventilátorů chlazení motorů. 
 
I.Pěknica: Podle čeho se určuje, která trať pojede a má prioritu? 
Ing. Dryják: Podle ceny. Podle toho, na čem nejvíce vyděláváme. Největší prioritu má Steckel, 
rourovna a HCC. 
 
Ing. Slanina: Nařídili jste již zaměstnancům nějaké dovolené? 
Ing. Dryják: Staré dovolené si zaměstnanci vybírají. Nařizovat dovolenou lze 14 dní dopředu. 
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Závěry VZO : 

Ing. Slanina: Budou se konat výrobní porady? 
Ing. Dryják: Ano. 
 

Mgr. Denisa Sedláčková – BUP partner záv. 14, 16 

Přišla projednat neomluvenou absenci dvou zaměstnanců z HCC.  
VZO neomluvenou absenci projednal. 
 

Ing. David Rochovanský – záv. 16 

Od 1.3. se stává Bc. L. Blahoš planérem a zástupcem vedoucího provozu 65-Svodidla a důlní 
výztuže. V květnu-červnu bude na Steckelu probíhat střední oprava. Zinkovna najela po velké 
opravě do provozu. Zařízení pro úpravu svitků na P1500 se již bude brzy montovat. 
 

     Výroby v březnu: 
Steckel: plán 81 000 t, aktuálně 19 803 t 
Linky: plán 25 065 t, aktuálně je v postupu + 1000 t 
Svodidla + DOV: plán 2 830 t, aktuálně je 1 147 t  

 
     S. Trávníček: Dostali agenturní zaměstnanci, kteří byli převedeni do kmene po 3 měsících,  
     navýšení mzdy do plné výše? 
     Mg. Sedláčková: Toto děláme automaticky hned na začátku. 
 
     M. Pytlík: Chybí na Z16 ještě nějací zaměstnanci? 
     Mgr. Sedláčková: Na Steckel hledáme třidiče nakládky, valcíře, jeřábníka. Na dělící linky  
     strojníky a řešíme náhrady za odchody do důchodu. 9 agenturních zaměstnanců jsme  
     zapůjčovali z Důlních výztuží na dělicí linky. 
 
     M. Pytlík: Jsou již na provoze Důlních výztuží vytipované klíčové pozice? 
     Mgr. Sedláčková: Pozice vytipované máme, musíme nejdříve probrat s vedoucími provozu.  
     Chceme to zvládnout v březnu. 
  

 

Bc. František Šourek - ŘP 

Chci jednat v zájmu firmy, a tudíž i zaměstnanců. Chci ovlivňovat rozhodnutí managementu a 
aktivně se na nich podílet, aktivně vstupovat do dění ve firmě.  
 
V. Prak: Bude už personalistika v naší firmě skutečnou podporou pro závody? 
Bc. Šourek: Jsme připraveni a odhodláni vést dobrý dialog a být součástí veškerého dění ve 
firmě.  
 
I.Pěknica: Situace se sociálními zařízeními ve firmě není dobrá. Na SJV občas neteče teplá 
voda, objevuje se plíseň. Bude se s tím něco dělat? 
Bc. Šourek: Chceme ztrojnásobit objem prostředků z 5 mil. Kč na 15 mil. Kč na rok a sociální 
zařízení postupně renovovat. 
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Závěry VZO : 

 
P. Gřunděl: Na koksovně jsme do roku 2013 měli 5-ti četový systém práce, který byl zrušen. 
Průměrný věk zaměstnanců na koksovně je kolem 55 let, jsou unaveni a při současném 
systému si nestačí odpočinout. Zaměstnanci by si přáli systém 5-ti čet vrátit zpět. 
Bc. Šourek: Průměrný věk zaměstnanců hraje při nastavení směn důležitou roli. Záleží, jak je 
tomu nakloněno vedení Z10. 
Ing. Slanina: Na koksovně zaměstnanci pracují v karcinogenním pásmu a z důvodu špatně 
nastaveného směnového systému dělají přesčasy. 
 
M. Pastýrik: Dostanou agenturní zaměstnanci odměnu, která byla v loňském roce vyplacena 
kmenovým zaměstnancům? 
Bc. Šourek: V loni jsme nejlepší agenturní zaměstnance převedli do kmene a těm byla 
odměna vyplacena (byla zahrnuta doba, kdy pracovali v roce 2021 v naší firmě pod 
agenturou). Řešíme to s právníky, kteří k tomu zpracovávají právní stanovisko.  
 
A.Konvička: Za minulý rok došlo k nárůstu přesčasové práce. Něco způsobil covid a zbytek 
nedostatek zaměstnanců. Bude se s tím něco dělat? 
Bc. Šourek: Přesčasy vyšší než 5% jsou pro firmu neekonomické. V současné době 
projednáváme plán zaměstnanosti.  
 
I.Pěknica: Jsme schopni příchozím Ukrajinkám nabídnout v naší firmě nějakou práci? 
Bc. Šourek: Velmi málo. Snažíme se jim pomáhat a směřovat je dál. Spolupracujeme s dalšími 
subjekty. 

 
 
      Ad  4)     Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní. 
 
 
      Ad  5)     Organizační 
 

• Ing. Slanina: Je shoda ze strany vedení a odborů změnit dosavadní prémiový řád. Naše 
snaha je zachovat objem finančních prostředků a čtvrtletní vyplácení. Prémie musí být 
standartní součástí mzdy, pokud si zaměstnanci plní své povinnosti. 

• VZO schválil zaslat finanční podporu na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.  

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

Podpis předsedy ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 24. 3. 2022  

Místo: školicí středisko Rybníček  

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsal:  Ing. Jitka Javůrková Schválil: Ing. P. Slanina Dne: 11. 3. 2022  


