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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO Liberty Česká republika Číslo: 2022/98 
 

Datum: 15. 9. 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. Martin Dryják, Ing. David Rochovanský, Ing. Holubová 
Lea, M. Jakůbek 

Nepřítomní: J. Havlický, M. Puščák, P. Pavlis, I. Pěknica, J. Adámek  - omluveni 
 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, 16 
4.  Mzdový vývoj 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. 
 

       [2022/98] 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 

Výrobu koksu budeme zvedat v návaznosti na plynové bilance podniku. Dnes odjíždí třetí vlak 
koksu do Galati, nakládá se čtvrtý.  

I.Maceček: Je pravda, že nemáme peníze na materiál, který potřebujeme (řemeny, těsnění,..)? 
Ing. Kičmer: Prostředky na náhradní díly krácené nemáme, prověřím. 
 
R.Kögler: Jaký je zájem o prodej koksu zaměstnancům? 
Ing. Kičmer: Zájem je (cena je 15 000 Kč za tunu). Začal maloprodej i pro externí společnosti. 
 

Ing. Lea Holubová – BUP partner 

Přišla projednat okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnance stř.1031-obsluha kotvení 
KB, z důvodu trvající neomluvené absence. 

• VZO zrušení pracovního poměru projednal 
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Závěry VZO : 

Dolaďuje se přechod na novou docházku, na Z10 bude nový pracovní režim pro zaměstnance 
vybraných profesí, kde dochází k nadměrnému znečištění (15 min očisty navíc bude nastaveno  
automaticky, bez nutnosti ručních zásahů do docházky). 
Odpověděla na dotaz z minulého zasedání ohledně nové úpravy zákoníku práce, týkající se 
krácení dovolené z důvodu nemocenské. Do 20 týdnů nemocenské nedochází ke krácení 
nároku na dovolenou (32 týdnů zaměstnanec odpracuje). Odpracuje-li zaměstnanec 12-31 
týdnů, vypočítává se poměrná část dovolené s tím, že se do výpočtu zohledňuje 20 týdnů 
nemocenské. Pokud zaměstnanec odpracuje méně než 12 týdnů, tak se při výpočtu poměrné 
části dovolené nemocenská ve výši 20 týdnů nezohledňuje. 

Ing. Martin Dryják – záv. 14 

Tím, že se zvedá výroba na koksovně, můžeme na konci měsíce provozovat všechny tratě 
najednou. Tím se zvedá dosavadní plán výrob na září.  
 
Plán na září: 
HCC: 12 000 t, navýšen na 14 500 t 
KD-trať: 24 000 t, navýšen na 27 000 t 
SJV: 25 000 t, navýšen na 35 000 t 
 
A.Konvička: Jak to vypadá s manažerským šrotováním? 
Ing. Dryják: Dnes by to mělo být podepsané. Z manažerského šrotování byla vyjmuta HCC, 
obchodní oddělení dostalo za úkol tento materiál prodat.   
 
R. Linhart: Plánuje se v říjnu odstávka KD-trati z důvodu nedostatku materiálu? 
Ing. Dryják: Odstávka pravděpodobně bude, předpokládá se 1 týden. 
 
Ing. Slanina: Má závod 14 naplněný stav zaměstnanosti? 
Ing. Dryják: Stav Z14 (bez Soustružny) je nyní 689 zaměstnanců. Nabíráme stále. 
 
M. Jakůbek: Budou probíhat výrobní porady? 
Ing. Dryják: Připomenu vedoucím provozů. 
 
M. Jakůbek: Na kabinách jsou sdílené počítače, které nemají firemní e-mailové adresy a 
zaměstnanci se tam na nový intranet nemohou přihlásit (na SJV není kiosek). Nemají tak 
přístup ani na výplatní pásky. 
Ing. Dryják: Zjistím. 
 

Ing. David Rochovanský – záv. 14 

Jelikož Steckel jede na zemní plyn a bude se šetřit, tak operativní plán bude snížen. Příští 
měsíc bude 14-ti denní odstávka. Zinkovna jede ve 4-směnném režimu, ale naplnění výroby 
máme jen pro 3 směny. Od 1.10. chceme proto změnit režim na 3-směnný 9408 – ranní 
s možností odpolední a noční (po-pá). Změna pracovní doby se bude týkat 32 zaměstnanců. 

 

• VZO změnu pracovního režimu projednal. 
 
M. Jakůbek: Budete nějak zaměstnancům kompenzovat ztrátu výdělku, když nebudou dělat 
soboty a neděle? Klesne jim mzda. 
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Závěry VZO : 

Ing. Rochovanský: Ne. 
  
     Výroby v srpnu: 

Steckel: plán 23 000 t, skutečnost 25 107 t 
Linky: plán 17 840 t, skutečnost 19 182 t 
Svodidla a DOV: plán 3 040 t, skutečnost 3 498 t  
 

     Výroby v září: 
Steckel: plán 25 000 t, skutečnost k 15.9. 13 345 t 
Linky: plán 16 465 t, skutečnost k 15.9. 10 092 t 
Svodidla a DOV: plán 2 683 t, skutečnost k 15.9. 2 014 t  
 

 
     Ad  4)     Mzdový vývoj za I. pololetí 2022 
 

Ing. Lea Holubová – BU HR partner záv.10 

Stav zaměstnanců na Z10-Koksovna se oproti 1. pololetí 2021 zvedl o 18 kmenových 
zaměstnanců, ubyli 4 agenturní zaměstnanci (1.pol.2022 je 327 kmenových, 27 agenturních). 
Průměrná mzda kategorie D vzrostla o 5,99%, přesčasy klesly o 0,4%. Zvýšil se výběr 
dovolené, klesla nemocnost.  

M. Jakůbek: Bude se zaměstnancům na dobu určitou prodlužovat doba na neurčito? 
Ing. Holubová: Toto projednáváme s nadřízenými, předám Denise Sedláčkové. 
 
M. Jakůbek: Noví zaměstnanci ve vybraných profesích dostávají po 3 měsících náborový 
příspěvek 10 000 Kč, stává se, že poté odejdou. Zaměstnanec, který je zaučuje dostane jen 
1000 Kč, zaměstnanci to již nechtějí dělat. 
Ing. Holubová: Dám to jako podnět. 
V. Prak: Kolik lidí dostalo 10 000 Kč náborový příspěvek a kolik z nich odešlo? 
 
M. Jakůbek: Proč na odborné pozice nabíráme i lidi se základním vzděláním? 
Ing. Holubová: Požadavky na pracovní místo dává závod, záleží na mistrovi, jestli ho vezme. 
 
M. Jakůbek: Strojníci na SJV byli strojník č.1 a č.2, nyní jsou všichni strojníci č.1. 
Ing. Slanina: Na tom pracujeme. 
 
P. Gřunděl: Kolik chybí zaměstnanců na Z10? 
Ing. Kičmer: Do stavu nám nechybí nikdo, nábory máme otevřené dále, nahrazujeme 
nemocenské, osádky chceme omladit. 
 
Ing. Slanina: Jsou v plných stavech započteni i střídači? 
Ing. Kičmer: Ano. Střídači jsou započteni do normohodin. 
 
P. Gřunděl: Stále je ještě dost zaměstnanců, kteří mají loňskou dovolenou. 
Ing. Kičmer: Tento problém se táhne z minulosti, ale postupně se stav dovolené snižuje. 
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Závěry VZO : 

 
  
   
   Ad  5)     Plnění úkolů : Úkoly se průběžně plní. 
 
    
      
    
 
     Ad  6)     Organizační 
 
           Ing. P. Slanina: 

• Informoval o návštěvě na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde se jednalo o dřívějším 
odchodu do důchodu pracujících v rizikových kategoriích 3 a 4. Důchodové kategorie byly 
zrušeny v roce 1993 a do dneška nebyly nahrazeny. Zaměstnanci v těžkých provozech tak 
často odchází z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti, do invalidního nebo předčasného 
důchodu, čímž jsou finančně značně znevýhodněni. 

• Požadujeme, aby prémie za 3. čtvrtletí se vyplatily opět ve výši 110%.  

• Dal jsem podnět na otevření brány na Z5 na přelomu směn pro pěší. 

• 25.9. proběhne před ředitelstvím Family Day, kde budeme mít společně s dalšími 
odborovými organizacemi svůj odborový stánek OS KOVO. 

• VZO se usnesl, že při vyjednávání Dodatku kolektivní smlouvy pro rok 2023 nebude sám 
ani prostřednictvím svých zástupců předkládat takový návrh KS, který by podkročoval 
jakýkoliv požadavek uvedený ve Strategii Hutnické odvětvové sekce OS KOVO pro 
vyjednávání kolektivních smluv. 

• VZO odsouhlasil složení mandátové a návrhové komise pro volební konferenci 19.9.2022. 

• V. Prak: Proběhlo další jednání ve firmě Ecocoal Slag Handling s.r.o., která nakonec 
přistoupila na vyjednávání kolektivní smlouvy. 

• V. Prak: 4.-7.10. bude veletrh v Brně, kterého se letos naše firma zúčastní. 

• V. Prak: Setkání jubilantů proběhne 25.9. v rámci Family Day v budově bývalé Spořitelny. 
Každý jubilant dostane dopis, kde bude vše popsáno. 
 
 
 

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

Podpis místopředsedy ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 19. 9. 2022  

Místo: kinosál Kovák 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsal:  Ing. Jitka Javůrková Schválil: M. Polášková Dne: 16. 9. 2022  


