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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2014/11 
 

Datum: 5. 2. 2015 Čas: 11:30-14.00 Místo: školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil:  Polášková Marta - místopředseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: 
Ing. Václav Habura, Ing. Marek Zamazal, Ph.D., Bc. Jan Mikoláš, 
Banerjjee Ronjey, Ing. Petr Motyčka  
Marcela Michalková, Ivo Maceček 

Nepřítomní: Pastrňák, Prak 
 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení a schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu z minulého zasedání 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14 a AMEPO 
4.  Vyhodnocení plnění Plánu ozdravných opatření za rok 2014 
5.  Stav kolektivního vyjednávání DKS 
6.  Organizační 
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

      Místopředsedkyně ZO kol. Polášková seznámila členy VZO s návrhem programu zasedání 
VZO. 

 

       [2014/11] 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. Václav Habura – Koksovna 
Výroba jede naplno. 
Trh je nestabilní. Pokoušíme se stabilizovat OKD. Je ustavena speciální pracovní skupina 
pro tuto problematiku. Další otázkou je polský trh. Dodávají nám 7 druhů uhlí, momentálně 
6 druhů nechodí, což je zapříčiněno tím, že v polských dolech stávkují. V současné době 
máme zásobu uhlí 72 000 tun. Měníme přístup k údržbě, oficiálně vejde v platnost od 1. 3. 
2015. 
Pro údržbu je schváleno 15 agenturních zaměstnanců. Problém s dopravou uhlí z Polska 
je vyřešen. V letošním roce se bude opravovat hasicí věž na KB 1-2 z důvodů snížení 
limitů polétavého prachu. Zkušebně se budou přezdívat dvě stěny na KB 2. Na skládku 
uhlí probíhají jednání. 
Ing. Kozák Zoltán podal informace o ochranných pracovních prostředcích a jejich 
používání. Na VKB 11 se zkouší nové OOPP – ochranná kukla s ventilátorem, vhodná pro 
obsluhu stropu baterií. Bude se zkoušet i na KB 1-2. Byly dodány detektory na čpavek. 
Z Německa dovážíme pracovní obuv nahrazující perka. Jsou již skladem a jsou na jméno. 
Maceček: Skladba uhlí 
Habura: hledáme náhradní zdroje, tak, abychom měli levnější vstupy a nesnížili kvalitu. 
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Závěry VZO : 

Maceček: výstup z výrobní porady - jeden z návrhů – zahýbat s limitem finančních 
prostředků. 
Habura: Je to otázka stanovení priorit.  
Kögler: jak lze na koksovně zvýšit produktivitu práce v letošním roce a zda-li nebude 
jedním ze způsobů tohoto kroku snižování stavu zaměstnanců na koksovně? 
Habura: tuto možnost nevyloučil, momentálně je tato otázka ve fázi monitorování a hledání 
způsobu řešení. 
Slanina: agenturní zaměstnanci jsou vyřešeni?  
Habura: ano.  
Krausz: kdy se začnou posilovat evidenční stavy? 
Habura: momentálně jsme posílili stav na Koksovně o 12 dohodářů a 4 zaměstnance 
Intepsu.  
 
Ing. Marek Zamazal, Ph.D. - závod 14 
     
Některé investiční projekty se podařilo v loňském roce dokončit, některé se přesouvají do 
roku 2015. 
V těchto dnech se připravuje plán ozdravných opatření pro rok 2015. 
V loňském roce byly vymalovány prostory sociálních zařízení, v některých místech byly 
opraveny podlahy. 
Pastýrik: proč renovace pěšího podchodu skončila v místech při přechodu na HCC. 
Zamazal: realizace renovace 2. části pěšího podchodu pod tratěmi se plánuje ve  
3. kvartálu 2015 
Marton: jak vypadá výroba na únor. 
Zamazal: plán výroby na tratích v únoru 2015: HCC 21 kt, KD 55 kt, SJV 44 kt 
Marton: jak to vypadá s kulatinou 130 mm pro hrubou trať.  
Zamazal: výroba kulatiny 130 mm na HCC bude probíhat pouze pro externí zakázky. Pro 
zakázky AMTPO se bude kulatina 130 mm odlévat přímo na ZPO3. 
Marton: Jak to vypadá s točnicí? Fungovala pouhé 3 dny. 
Zamazal: investičním projektem se toto neřeší. Ví o problému na Ocelárně.  
Vítek: bude některý ze zmíněných projektů sloužit ke zvýšení produktivity práce? Chystá 
něco i závod 14?  
Zamazal: zabýváme se možností propojování kabin pecní a předpecní, (SJV, hrubá). Je to 
prozatím ve fázi studie (v technickém zadání). 

 
Bc. Jan Mikoláš – AMDS CZ 
 

Výroba v lednu plán 20 050 t, skutečnost 23 382 t. 
Plán na únor je 17 800 tun, vypadá to reálně. 
Chystáme opravu v termínu 30.3. – 10.4.2015 
Nastartována spolupráce s Tubularem v Karviné, v objemu 1000 tun měsíčně, mělo by to 
pomoci zakázkové naplněnosti. 
Ozdravná opatření: generální oprava vody (výměna potrubí pitné a užitkové vody až po 
baterie do sprch) a nákup kleštin na příčné linky. Plán ozdravných opatření na tento rok se 
teprve bude tvořit (oprava šaten, střechy apod). 
Pastýrik: už jsme srovnali skluz z prosince? 
Mikoláš: stále jedeme v řízeném skluzu. 
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Závěry VZO : 

Ronjey Banerjjee – AMEPO 
 

Předložil VZO velmi pozitivní výklad o situaci v AMEPO a zodpovídal v diskusi na dotazy. 
Chamrád: jak pokračujeme s prodejem společnosti? 
Banerjjee: nepokračujeme. 
Chamrád: je tedy definitivně zažehnán?   
Banerjjee: víte, že vše je na prodej. 
Chamrád: plánuje se snížení stavu zaměstnanců? 
Banerjjee: momentálně ne, ale nemůže se stav zaměstnanců zvyšovat. 
Chamrád: má AMEPO vypracován plán ozdravných opatření?  
Motyčka: podal podrobné informace k této otázce.  
Chamrád: budou kamery na soustružně válců? 
Banerjjee: ano, čekáme na objednávku. Je to důležitá věc, pomocí které se vyhodnotí rizika 
na jeřábové dráze. 
 

Ad 4)     Vyhodnocení plnění Plánu ozdravných opatření za rok 2014 
Tento bod byl podrobně rozebrán v rámci vystoupení jednotlivých ředitelů závodů či jejich 
zástupců. 
 

Ad 5)     Stav kolektivního vyjednávání DKS      

Další kolo vyjednávání DKS se uskuteční 10. 2. 2015. 
 

Ad 6)     Organizační 

 VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kolegům:  
prov. 7681/AMDS – Hrubý Josef; Pavelek Martin – 1659/AMO. 

 VZO schválil nákup smuteční kytice v hodnotě 300 Kč pro bývalého předsedu ZO OS 
KOVO Válcovny pana Karla Mařáka. 

 VZO vzal na vědomí stav členské základny – 5 vstupů nových členů (3 na RÚD č.10  
a 2 agenturní - na RÚD č.10 a RÚD č.7). 

 VZO vzal na vědomí informace kol. Poláškové z jednání TOP managementu dne  
4. 2. 2015. 

 VZO vzal na vědomí informace o prodloužení platnosti KS do 28. 2. 2015. 

 VZO vzal na vědomí informace z návštěvy zástupců AMO v Polském Krakowě dne  
29. 2. 2015. 

 VZO schválil zakoupení vstupenek na vystoupení rockové skupiny Judast Priest dne  
25. 6. 2015 v ČEZ Aréně Ostrava. Cena vstupenky pro člena 600 Kč, možnost 
zakoupení max. 2 ks vstupenek na člena. 

 
                                                                                                                    …..…………………………….. 

 
Podpis předsedy ZO (razítko) 

 
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 19. 2. 2015 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsala:  Michalková Marcela Schválil: Polášková Marta Dne: 11. 2. 2015  


