
 
 
 
  

ZZZááákkklllaaadddnnnííí   ooorrrgggaaannniiizzzaaaccceee   OOOSSS   KKKOOOVVVOOO   

LLLiiibbbeeerrrtttyyy   ČČČeeessskkkááá   rrreeepppuuubbbllliiikkkaaa 

 

 

Interní materiál VZO strana 1l  

Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika Číslo: 2022/88 
 

Datum: 24. 3. 2022 Čas: 11:30-14:00 Místo: školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil: Marta Polášková - místopředseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: 
Ing. Kamil Kičmer, Ing. David Božoň, Bc. Jan Mikoláš, Mgr. Denisa Sedláčková, 
Ing. Lea Holubová, Jiří Rosenbergr, Jan Kostřica 

Nepřítomní: M. Puščák, Ing. P. Slanina, J. Havlický, Ing. T. Santarius - omluveni 
 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, 16 
4.  Příprava konference ZO 
5.  ECOCOAL Slag Handling s.r.o. 
6.  Plnění úkolů 
7.  Organizační 
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
      Místopředs. ZO kol. M. Polášková seznámila členy VZO s návrhem programu zasedání VZO. 
 

       [2022/88] 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 zatím naplno. Poděkování všem zaměstnancům, že se plány výrob plní. Jsou 
schválené opravy strojů na KB 1,2 (probíhají výběrová řízení). Proběhla výměna dvou klap na 
OOKP (odsíření). Dodávky uhlí fungují, zásoby uhlí jsou na 20 dní. Denně probíhají jednání o 
zajištění dodávek surovin. Krádež na šatně č.2 jsme vyřešili.  

S. Hradil: Kde bude firma Potrubí Seidler dělat nový přívod užitkové vody? 
Ing. Kičmer: V dubnu se začne dělat úsek užitkové vody od laboratoře k šatně č.3. Pokračovat 
by se mělo úsekem kolem KB 1, 2 a kantýny v návaznosti na klimatické podmínky v rámci 
byznys plánu 2022/23.  
 
I.Maceček: Do strojního chlazení se plnila náplň. Počítáme s jeho najetím? 
Ing. Kičmer: Ano, počítáme s tím, že pojede. Strojní chlazení se provozuje podle teploty. 
 
R. Kögler:Jak bude pokračovat oprava potrubí OVAK? Co použití vnitřního nátěru,popř.plastu? 
Ing. Kičmer: Počítá se s dalšími etapami výměn i letos. Výsledek použití plastu nemáme. 
 
M. Polášková: Máme zpracován harmonogram oprav strojů na VKB11 (úkol z kontroly BOZP)? 
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Závěry VZO : 

Ing. Kičmer: Ano. 
 
P. Gřunděl: Opět máme problémy s centrální odprašovací stanicí. 
Ing. Kičmer: Proberu s R. Vydrželem. 
 
S. Hradil: Jaký je váš názor na zavedení 5-ti četového režimu na koksovně? 
Ing. Kičmer: Znamenalo by to navýšení počtu zaměstnanců o cca 30-40 lidí. 
M. Polášková: Zítra nám budou vedením závodu předloženy propočty. 

Ing. Lea Holubová – BUP partner záv. 10 

Přišla projednat neomluvenou absenci za březen u dvou zaměstnanců Z10. Nedochází ke 
krácení dovolené, jeden zaměstnanec obdrží vytýkací dopis.  

• VZO neomluvenou absenci projednal 

 

Ing. David Božoň – záv. 14 

Měli jsme dva absenční úrazy (HCC, KD-trať). Covid pozitivních na Z14 jsou 4. Daří se nám 
nové nábory zaměstnanců. Školení tváření kovů pro nové zaměstnance běží. Je třeba u 
vrcholového vedení urgovat opravy střech a sociálních zařízení. Střechy na SJV jsou 
v havarijním stavu, zatím instalujeme podvěsné sítě.  
 
Výroby v březnu: 
HCC: operativní plán je 21 kt, máme 18 kt (bude asi 23 kt) 
KD-trať: operativní plán je 27, máme 22 kt (bude asi 31 kt); 20.4.-17.5. bude probíhat střední 
oprava (4 nové vazačky, 2 nová vertikální čerpadla, nový převážecí vozík, nový vrátek) 
SJV: operativní plán je 15 kt, máme 7kt (14 dní jsme stáli na instalaci nových ventilátorů 
chlazení motorů) 
 
A.Konvička:Jaké jsou požadavky na nové zaměstnance?Jak dlouho trvají nástupní procedury? 
Mgr. Sedláčková: Do kmene bereme zaměstnance se SŠ vzděláním (vyučení, maturita). U 
agentur stanovujeme požadavky podle kvalifikačních požadavků daného prac. místa. Nástupní 
procedury trvají cca 14 dní (pohovory, lékařské prohlídky, …). 
 
A.Konvička: Priority provozování tratí jsou pořád stejné? 
Ing. Božoň: Zatím ano. Na prvním místě je Steckel, Rourovna, HCC, pak KD-trať, pak SJV. 
 
 

Bc. Jan Mikoláš – záv. 16 

Na linkách proběhla výměna osvětlení, končí oprava šaten (budova P800), vrata na FIMI 
budou opravena do konce března.  
 

     Výroby v březnu: 
Steckel: plán 81 kt, aktuálně -9 kt, bude asi 71-72 kt (provozní problémy, čekání na materiál) 
Linky: plán 25 kt, bude asi necelých 24 kt 
Svodidla + DOV: plán 3 500 t, plán splníme  
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Závěry VZO : 

     M. Pastýrik: Víme již termín opravy na Stecklu? Bude to mít vliv na provozování linek? 
     Bc. Mikoláš: Termín opravy je 24.5., oprava bude probíhat 2 týdny. Nějaký vliv na linky to mít  
     bude, ideální je linky předzásobit.  

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

Přišla projednat okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnance, který se na zinkovně na 
včerejší odpolední směně nepodrobil dechové zkoušce na alkohol a opustil spolu s dalšími 
dvěma zaměstnanci pracoviště. Odpolední směna musela z tohoto důvodu jet omezeně.   

• VZO zrušení pracovního poměru projednal. 

 

      Ad  4)     Příprava konference ZO 
 
      VZO schválil termín konání konference naší ZO na 5.5.2022.   
 
      Ad  5)     ECOCOAL Slag Handling s.r.o. 
 
      J. Rosenbergr: Před 10 lety došlo k vyčlenění 36 zaměstnanců vysokých pecí pod Ecocoal  
      Slag Handling s.r.o. Do roku 2014 platila původní kolektivní smlouva. Od té doby  
      zaměstnavatel vydává Vnitřní mzdový předpis, který je jednostranný právní akt a vyjednání  
      Kolektivní smlouvy odmítá. Přišli jsme tak o některé příplatky, prémie a odměny, rekondiční  
      pobyty, pracovní jubilea a další výhody. Chceme vyhlásit stávkovou pohotovost a docílit  
      vyjednání Kolektivní smlouvy. 
      J. Kostřica: Od května máme 37 podpisů od zaměstnanců, kteří souhlasí s vyhlášením  
      stávkové pohotovosti. 
      V. Prak: Vedení Ecocoal jsme předložili návrh Kolektivní smlouvy. Dostali jsme se až před  
      zprostředkovatele, jelikož Kolektivní smlouvu jako takovou odmítli. Výrok zprostředkovatele byl  
      pokusit se jednat dál s doporučením uzavření Kolektivní smlouvy.  

• VZO schválil vyhlášení stávkové pohotovosti v ECOCOAL Slag Handling s.r.o. 
 
 
      Ad  6)     Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní. 
 
 
      Ad  7)     Organizační 
 

• VZO schválil dotaci 200 Kč na vstupenky na Shakespearovské slavnosti.  

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

Podpis předsedy ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 7. 4. 2022  

Místo: školicí středisko Rybníček  

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsal:  Ing. Jitka Javůrková Schválil: Ing. P. Slanina Dne: 25. 3. 2022  


