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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika Číslo: 2022/96 
 

Datum: 11. 8. 2022 Čas: 11:30-14:00 Místo: školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil: Marta Polášková - místopředseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: 
Ing. Martin Dryják, Ing. Suchánek Pavel, Topiař Ludvík, Ing. Holubová Lea,  
Mgr. Ohanková Daniela 

Nepřítomní: J. Havlický, S. Hradil, M. Puščák, J. Adámek, Ing. P. Slanina,   - omluveni 
 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, 16 
4.  Úrazovost za I. pololetí 2022 
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. 
 

       [2022/96] VZO schválil navržený program zasedání.  

Ad 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání 

K zápisu nebyla vznesena žádná připomínka.  
         
     Ad 3) Aktuální informace ředitelů závodů a BUP partnerů 

 

Ing. Lea Holubová – BUP partner 

Přišla projednat neomluvenou absenci tří zaměstnanců (stř.1031-strojník KB-ukončení 
pracovního poměru dohodou, stř.1033-strojník předlohy VKB-ukončení pracovního poměru 
dohodou, stř.3140-směnový zámečník-krácení dovolené 2 hod.). 

• VZO neomluvené absence projednal 

R. Kögler: Na koksochemii chybí na ranní směně zaměstnanec (odchod dvou zaměstnanců). 
Ing. Holubová: Počty zaměstnanců na provoze 104 jsou naplněné. Dobíráme pouze trainee.  

 

Ing. Martin Dryják – záv. 14 

Výroby jsou nejasné. Ceny plochých výrobků klesly, bude se navyšovat výroba profilů a 
betonářské oceli. Nejsme schopni provozovat všechny tři tratě najednou (souvislost 
s odstavením vysoké pece č.2 a plynovou bilancí).  40 000 t biletů máme v přístavu Koper ve 
Slovinsku, je problém s jejich dopravou vlaky k nám. Dnes by měl dorazit jeden vlak. 
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Závěry VZO : 

Plán na srpen: 
HCC: 12 000 t  
KD-trať: 27 000 t 
SJV: 30 000 t 
 
A.Konvička: Už se řeší odvoz šrotu (vytřízený materiál)?  
Ing. Dryják: Manažerské šrotování bylo schváleno, za celou huť je to 17 000 tun, za HCC 
6 900 t. Snížíme tím zásoby. Bude se to rozpalovat na 1,5 m délky a odvážet na šrotiště 
ocelárny. 
 
A.Konvička: Před HCC se objevil panel. Na co to je? 
Ing. Dryják: Bude to vyvolávací systém pro kamióny. Bude i na SJV.   
 

Ing. Pavel Suchánek – 14/S 

Přišel projednat ohodnocení nové pracovní pozice v Servisním centru závitových tyčí (TBSC) – 
Předák DCP. Bude mít na starosti koordinaci práce servisního centra závitových tyčí. 
 
V. Prak: Předák je nejvyšší dělnická pozice, měla by být ohodnocena 7. třídou. 
Ing. Suchánek: Na tomto místě je 6. třída, jelikož předák na ranní a odpolední směně má pod 
sebou daleko více zaměstnanců a má 6. třídu. 
 
I.Pěknica: Jak to v Servnisním centru nyní funguje? 
Ing. Suchánek: Udělali jsme 5 zkušebních zakázek. Teď máme jednu poptávku, kterou jsme 
potvrdili. Počítáme, že v září by se mělo vyrábět a expedovat. Výhledově se bavíme o stovkách 
tun za rok. 

 

• VZO novou pracovní pozici projednal 
 

 
     Ad  4)     Úrazovost za I. pololetí 2022 
 

Záv.10 – Koksovna 

Na záv.10 byly za 1. pololetí 2022 pouze 2 drobná poranění a 14 skoronehod. Bylo 
zaznamenáno 84 nebezpečných situací a 11 nebezpečných jednání.  

Záv.14 – Válcovny 

Na záv.14 byly za 1.pololetí 2022 dva absenční úrazy, 13 drobných poranění a 20 skoronehod. 
Bylo zaznamenáno 55 nebezpečných situací a 16 nebezpečných jednání a 1 závažná událost. 

Záv. 16 – Válcovny plochých výrobků – Ludvík Topiař 

     Na záv. 16 byl za 1. pololetí 2022 jeden absenční úraz, 3 ošetření lékařem, 3 drobná poranění  
     a 4 skoronehody. Bylo zaznamenáno 66 nebezpečných situací a 13 nebezpečných jednání.  
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Závěry VZO : 

     Přijímáme kroky týkající se manipulace s břemeny. 
 

V. Prak: Zrenovovala se šatna na dělicích linkách. Plánuje se něco dalšího? 
L. Topiař: Měla by být hotová i kantýna na DOV. Nevím, že by se něco jiného plánovalo.   

 
  
     Ad  5)     Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní. 
 
    
      
     Ad  6)     Organizační 
 
           V. Prak: informace z managementu: 

• Zaměstnanci, kteří zjistili při kontrole odpracovaných let, že jim v zápočtovém listu chybí 
některé odpracované roky v Liberty Ostrava a.s. (dříve ArcelorMittal Ostrava a.s., 
Mittalsteel Ostrava a.s., ISPAT Nová huť, a.s., NHKG a.s.) a v dceřiných společnostech, 
nechť se obrátí na své kontaktní osoby na kontaktním centru. 

• ArcelorMittal zavřel v Evropě 4 vysoké pece. 

• Práce na opravě vysoké pece č. 2 jdou podle harmonogramu. S opětovným nájezdem VP 
č.2 se počítá kolem 10.9., ale bude záležet na tom, jaká bude situace na trhu. 

• Opravy naplánované na podzim budou probíhat podle harmonogramu. 

• Liberty Ostrava a.s. má uzavřenou smlouvu s externí firmou na 4 roky na drobné opravy 
střech a svodů. Prostředky jsou k dispozici jednotlivým závodům. 

• Jedná se o novém prémiovém řádu. 

• V letošním roce vzrostl odběr teplého jídla o 300 porcí měsíčně. 

• Dle ředitele projektu hybridních pecí R. Hinterreitera se bude dělat energetický most 
vedoucí ze Z15 na Z13. Ve druhém pololetí příštího roku by se měla začít betonovat 
základna pro nové hybridní pece. 

• 25.9. bude den otevřených dveří v Liberty Ostrava a.s. pro zaměstnance a jejich rodiny. 

• Na závodě 3 - Údržba chybí více než 100 zaměstnanců. 

• Na manifestační mítink ČMKOS Proti chudobě, který se bude konat v Praze 5.9., budeme 
vypravovat autobus. Zájemci, nechť se hlásí u svých úsekových důvěrníků, popřípadě na 
sekretariátu ZO.   
 

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

Podpis místopředsedy ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 1. 9. 2022  

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsal:  Ing. Jitka Javůrková Schválil: M. Polášková Dne: 12. 8. 2022  


