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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika Číslo: 2022/95 
 

Datum: 21. 7. 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, Ing. Pavlína 
Fišerová, Ing. Richard Cicák 

Nepřítomní: J. Havlický, S. Hradil, Ing. T. Santarius, M. Pastýrik, M. Puščák  - omluveni 
 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, 16 
4.  Zaměstnanost v LO a dceřiných společnostech 
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. 
 

       [2022/95] 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 

Koksovna výrobu plní. V úterý bude sfoukaná vysoká pec č.2 a z tohoto důvodu výrobu koksu 
do září snižujeme. Po najetí VP2 do provozu, výrobu opět navýšíme. Uhlí máme dost. 
Expedujeme čtvrtý vlak koksu do Galati. Na KB1 pokračujeme v přezdívání komor. Z důvodu 
vysokých teplot máme nastavené teplotní pauzy a probíhá výdej nealko piva.  

I.Maceček: Začne letos výstavba primárního chladiče? 
Ing. Kičmer: Výstavba je odsouhlašená, letos by se měl zahájit projekt, bude na kondenzaci 4. 
 
I.Maceček: Se snížením výroby je méně i vody a vše hůř funguje. 
Ing. Kičmer: Toto ošetřené je, mají to na starosti technologové. 
 
R. Kögler: Louh se nyní vozí v auto-cisternách. Není to dobré vozit na přelomu směn. 
Ing. Kičmer: Zjistím. 
 
P. Gřunděl: Měnily se plechy a nosníky nad předlohou na VKB. Plechy tam pořád nejsou 
zpátky. Je to nebezpečné. 
Ing. Kičmer: Předám to údržbě. 
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Závěry VZO : 

 
M. Pytlík: Nebude se znovu zavádět maloprodej koksu? 
Ing. Kičmer: Chystáme to. Chceme, aby to byla služba pro zaměstnance. 
 
M. Polášková: Na třídírnách si stěžovali na úklidovou firmu Čipos. 
Ing. Kičmer: Pohovořím znovu s majiteli firmy. 
 

 

Ing. David Božoň – záv. 14 

Na SJV se stal pracovní úraz při odebírání materiálu ze svazku. Došlo k poranění kolene 
zaměstnance, zaměstnanec má náhradní práci. Zakázek je málo. V souvislosti s odstavením 
vysoké pece č.2 budou problémy s plynovou bilancí. 26.7. se zastavuje SJV (do 9.8.), která jde 
do střední opravy. Ostatní tratě by měly provozovat.  
 
Výroby v červnu: 
HCC: plán16 000 t, skutečnost 17 307 t   
KD-trať: plán 22 900 t, skutečnost 16 177 t (nebyly zakázky) 
SJV: plán 30 000, skutečnost 33 800 t  
 
Ing. Slanina: Dle Ing. Habury nebude mít odstávka VP2 vliv na plynovou bilanci. 
Ing. Božon: Mělo by to být nahrazené zemním plynem. 
 
A.Konvička: Jaká bude výroba v červenci na HCC? 
Ing. Božoň: V současné době máme zakázky na 11 900 – 12 500 t. 
 

 

Ing. David Rochovanský – záv. 16 

     V minulém týdnu došlo na Steckelu na brusírně k drobnému poranění ruky. Dnes se Steckel  
     rozjíždí po řízené regulaci výroby. Linky jedou podle materiálu. Zakázky nejsou, 
     je tlak na minimální zásoby. Od 25.7.do 5.8.2022 je naplánovaná celoprovozní dovolená na   
     provoze 165-Svodidla a důlní výztuže. Na tomto provoze probíhá rovněž rekonstrukce kantýny.  
     Z důvodů vysokých teplot máme nastaveny bezpečnostní přestávky v klimatizovaných  
     místnostech, zaměstnanci dostávají náhradní nápoje. 
 
     Výroby v červenci: 

Steckel: plán 45 000 t, skutečnost 32 754 t 
Linky: plán 22 000 t, skutečnost 12 847 t 
Svodidla a DOV: plán 2 485 t, skutečnost 2 510 t (zakázky důlní výztuže pro Ukrajinu) 
 
I.Pěknica: Jak to vypadá s instalací ventilátorů na jeřábech? 
Ing. Rochovanský: Jeřáby jsme prošli, ventilátory jsme dali tam, kde se vešly. Běží konstrukční 
přípravy na místech, kde nejsou zásuvky. Jeřábníci mají přestávky v klimatizovaných 
místnostech. 
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Závěry VZO : 

 
 
     Ad  4)     Zaměstnanost v LO a dceřiných společnostech 
 

 

Ing. Pavlína Fišerová – záv. 10 

     Ve srovnání období 1-6 2021 a 1-6 2022 vzrostl na Z10 počet zaměstnanců v kategorii D o 18,  
     snížil se počet agenturních zaměstnanců o 4. Došlo k nárůstu mzdových nákladů i průměrné  
     mzdy, k nárůstu dovolené, poklesu nemocnosti o 3% a k mírnému poklesu přesčasů o 0,5%. 
 

 

Ing. Richard Cicák – záv. 14 

     V období 1-6 2021 byl na Z14 počet zaměstnanců 603 a v období 1-6 2022 je to 776 (z toho 86  
     je soustružna válců, která přešla pod Z14). Počet agenturních zaměstnanců poklesl z 85 na 37  
     (převody do kmene). Přesčasy poklesly o 0,8%, je vybráno více dovolené než v loni. Nábory  
     zaměstnanců stále probíhají, chybí nám valcíři, jeřábníci, brusiči, soustružníci, vazači.  
 
     R. Kögler: Kolik pozicí na Z14 ještě chybí dobrat? 
     Ing. Cicák: Do plného stavu, který počítá i se střídači, je to 40 zaměstnanců, u koksovny jsou  
     to 3 zaměstnanci, na Z16 je to taky kolem 40 zaměstnanců. 
 

Ing. Richard Cicák – záv. 16 

     V období 1-6 2021 byl na Z16 počet zaměstnanců 303 (a 104 agenturních) a v období 1-6  
     2022 je to 352 zaměstnanců (a 60 agenturních). Je to nárůst 49 zaměstnanců (AZ se převáděli  
     do kmene. Došlo k poklesu přesčasů, čerpání dovolené je vyšší. 
 

• Ing. Cicák přišel projednat okamžité zrušení pracovního poměru dle §55 ZP, zaměstnance 
ze střediska 1421. VZO zrušení pracovního poměru projednal.  

 
        
   
 
 
 
      Ad  5)     Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní. 
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Závěry VZO : 

 
      
     Ad  6)     Organizační 
 
           Ing. Slanina: 

• Včera jsme se Sheanem Shepherdem jednali ohledně prémií. Zatím stále máme ukazatele 
KPI, ale chceme je do budoucna zrušit. Po domluvě budou prémie za předešlý kvartál 
vyplacené všem zaměstnancům plošně ve výši 110%.  

• Podpis smlouvy s dodavatelem dvou nových hybridních elektrických pecí přijali předsedové 
jako vstřícný krok a rozhodli se ukončit stávkovou pohotovost. Budeme požadovat časový 
harmonogram prací. Za 30 měsíců by se měla spouštět první pec. Šéfem projektu výstavby 
nové ocelárny byl jmenován Ing. Rolland Hinterreiter. 

• Proběhlo jednání s managementem firmy, vysoká pec č.2 bude odstavena do 10.9. Uhlí 
z OKD momentálně nebereme z důvodu vysoké ceny.  

• V úterý zasedala v Praze Komise pro ocel. 

• Včera jsme měli další jednání s firmou ECOCOAL Slag Handling s.r.o. ohledně kolektivní 
smlouvy. 

• 5.9. se bude v Praze konat mítink Konec levné práce, po kterém bude následovat 
demonstrace. 

• Termín konference musíme posunout na 19.9.2022, jelikož v původním termínu probíhá 
v Praze zasedání EWC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Podpis předsedy ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 11. 8. 2022  

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsal:  Ing. Jitka Javůrková Schválil: Ing. P. Slanina Dne: 22. 7. 2022  


