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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika Číslo: 2022/93 
 

Datum: 16. 6. 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, Ing. David Rochovanský 

Nepřítomní: V. Prak, J. Havlický, P. Gřunděl, M. Puščák, R. Kögler - 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 
      Předs. ZO kol. M. Polášková seznámila členy VZO s návrhem programu zasedání VZO. 
 

       [2022/93] 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 

Celý podnik sjíždí s výrobou dolů, ocelárna přechází na dva tandemy. Na koksovně se snížení 
výroby neplánuje. Budeme expedovat 10 kt koksu do Galati.   

S. Hradil: Kdy se rozjede další kolo přezdívání komor na KB1?  
Ing. Kičmer: V příštím týdnu se bude obsazovat přezděný úsek. Po rozjezdu bude přezdívání 
komor na KB1 pokračovat. 
 
S. Hradil: Jak to vypadá s kvartálními prémiemi? 
Ing. Kičmer: Ukazatele pro prémie máme splněné. 
 
S. Hradil: Jak to vypadá s 5-ti četovým kolotočem? 
Ing. Kičmer: Nachystané to máme, ale v současnosti, kdy končí personální ředitel, to není 
s kým projednat. 
 
P. Pavlis: Kdy proběhne expedice koksu do Galati? 
Ing. Kičmer: Předpokládáme, že v červenci.  
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Závěry VZO : 

Ing. David Božoň – záv. 14 

Plán na květen se nesplnil. Zakázky teď nemáme. KD trať je odstavená do 23.6. Škrtají se 
opravy a investice. Klimatizace na jeřábu S3 by měla být od zítřka zprovozněna.  
 
Výroby v květnu: 
HCC: plán 19 kt, skutečnost 18 972 (vliv zadření ložisek na horizontálce) 
KD-trať: plán 12 kt, skutečnost 10 083 t (vliv ladění tratě po střední opravě, seřizovaly se 
vazačky, tekla pec, utahovaly se převodovky, narostla výroba malých profilů) 
SJV: plán 46 kt, skutečnost 43 304 t (místo velkých rozměrů jsme dělali více malých rozměrů, 
byla porucha nůžek, práce na řízeném chlazení). Vyrobili jsme 2 300 t závitových tyčí. 
 
Výroby v červnu: 
HCC: plán byl snížen na 16 kt 
KD-trať: do 23.6. je trať odstavená  
SJV: plán 30 kt  
 
I.Pěknica: Dělá údržba nějaká opatření v souvislosti se smrtelným úrazem na Z13 (spolupráce 
s externími firmami)?  
Ing. Božoň: Kontrolují se rozvodny. Ostatní je v kompetenci ředitele Z3. 
 
A.Konvička: Jak pojede výroba v prvním červencovém týdnu, kdy jsou svátky? 
Ing. Božoň: Na HCC se to pokusíme udělat tak, ať v pondělí 4.7.nejedeme.   
 
 

Ing. David Rochovanský – záv. 16 

Steckel je po velké 14-ti denní opravě, postupně se rozjíždí. Momentálně se dolaďuje software 
univerzálního měřiče. V září nás čeká druhá oprava (oprava chlazení). Linky čekají na materiál. 
Důlní výztuže mají další zakázky pro Ukrajinu. 

     Výroby v červnu 
Steckel: plán 44 000 t, aktuálně 450 t, rozjíždí se  
Linky: plán 14 450 t, aktuálně 3 346 t  
Svodidla a DOV: plán 4 200 t, aktuálně 2 270 t 
 
 
S. Trávníček: Týká se celkové snížení výrob taky Steckelu?  
Ing. Rochovanský: Ne, zakázky přichází.  
 

     M. Pytlík: Jak to bude s výrobou o svátcích v červenci? 
     Ing. Rochovanský: Provoz se nezavře, ale vše je na dohodě mezi vedoucím provozu, mistry a  
     zaměstnanci (co se týká dovolené). 
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Závěry VZO : 

 
    
     Ad  4)     Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní. 
 
 
     Úk.č.69 : Zaslat návrhy na vánoční dárek pro členy.  
                     Zodp.: VZO,    T: 30.6. 2022 
 
 
    
     Ad  5)     Organizační 
 

• Ing. Slanina: Se Seanem Shepherdem, který je momentálně pověřen řízením personálního 
oddělení, budeme jednat o změně prémiového řádu, který chceme zjednodušit. Dále s ním 
budeme jednat o navýšení odměny za dlouhodobé finanční výsledky (vyplácená za měsíc 
červen) z důvodu inflace.  

• Hledá se generální ředitel pro Ostravu.  

• Ve firmě ECOCOAL Slag Handling se schyluje k vyhlášení stávky. 

• VZO odsouhlasil začátek voleb na RÚD 7.7.2022. 

• 5.9.2022 proběhne v Praze odborový mítink, mimo jiné na podporu požadavků odborů 
k důchodové reformě. Vzhledem k tomu, že očekáváme hojnou účast našich členů, 
vypravíme speciální autobusy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Podpis předsedy ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 30. 6. 2022  

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsal:  Ing. Jitka Javůrková Schválil: Ing. P. Slanina Dne: 17. 6. 2022  


