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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2017/69 
 

Datum: 31. 8. 2017 Čas: 11:30-14.00 Místo: školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil: Vítězslav prak - předseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: Ing. Zbyszek Nierostek, Ivo Maceček 

Nepřítomní: René Pastrňák, Ing. Tomáš Santarius, Stanislav Trávníček,  - omluveni 
 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR,  
4.  Plnění plánu ozdravných opatření 
5.  Organizační 
 
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

      Předseda ZO kol. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO.        
      

  [2017/69] 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. Zbyszek Nierostek 
 
Výroba jede naplno. VP neodebírají celou výrobu koksu, část se vozí na skládky – z.10, SJV 
a VP. Firma Ridera třídí koks na skládce. Drobnější podíly si nakládá do kamionů a odváží. 
Koks >40mm nakládá do vagonů pro Polsko (vlak).  
Na provoze 104 probíhá čištění kotle A – ucpané trubkovnice. Probíhá řešení problému 
s linkou B na strojním chlazení. Proběhla výměna potrubí GCZ. 
Na provoze 103 pokračuje přezdívání komor a řeší se stav osádek. 
 
 
I. Maceček: na OOKP ve svačinárně je prasklá skleněná výplň plastového okna. Závada byla 
nahlášena jako bezpečnostní. Zatím se nic neděje. 
Ing. Z. Nierostek: řeší údržba. 
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Závěry VZO : 

 
 
I. Maceček: proběhne oprava  odkyselovače a odhaněče ještě v letošním roce a pokud ne, je 
zahrnuta do business plánu na rok 2018? 
Ing. Z. Nierostek: z peněz na opravy pro letošní rok se to neudělá. Zpracovává se návrh na 
řešení a následující tender včetně dokumentace. Rozhodnutí top managementu padne 
koncem roku 2017. 
 
I. Maceček: analyzátor Bovar od začátku instalace nefunguje, tak jak by měl a proto by se 
měla dělat analýza v laboratoři. Viz. zápis týmu OOKP, který se schází 1x týdně. 
Ing. Z. Nierostek: oprava bude zahájena do konce roku. 
 
I. Maceček: odešel mistr, je za něj náhrada? 
Ing. Z. Nierostek: ano, náhrada se řeší posunem. 
 
S. Hradil: připomínka k nestandardnímu čištění stoupaček z důvodu vyššího uhelného 
hranolu. 

       Ing. P. Slanina: pokud je tato činnost proti bezpečnosti – nedělat. 
Ing. Z. Nierostek: dle informací z provozu - výška hranolu není změněna / navýšena. 
Problém se zarůstáním sběrného prostoru zapříčiňuje nová uhelná směs (vyšší podíl 
jemných částí – prachových) na obou KB. Vzniklé usazeniny je nutno pravidelně čistit po 
vytlačení – řešeno pokynem Ing. Závodníka. Do konce roku bude měření uhelného hranolu 
v automatu (závod 45). 
 
S. Hradil: je nějaký posun ohledně přechodu pro chodce na Záříčí směrem na Výtopnu? 
V. Prak: požadavek jsme předali. Jeho řešení má na starosti Ing. Kondělka, který 
momentálně čerpá dovolenou. 
 
 
 

        Ad 4)     Plnění plánu ozdravných opatření 

 
        Ing. Zbyszek Nierostek – záv.10 
 
        Komentoval plnění ozdravných opatření na Z10. Všechna dosud plánovaná opatření jsou 
        plněna. Např. uzamykání bezpečnostních magnetů KB1,2 a VKB, obslužná plošina vykládky 
        NaOH, záchytný systém při bourání komor, likvidace staré čpavkárny, instalace osvětlení a 
        skrápěcí systém na mlýnici, odstranění žel. mostu pásu K104 na HT3. Hygienická zařízení: 
        malby a nátěry na šatně č.1,č.2, oprava kanalizace u šatny č.1, malby na provozech 104 
        a 1093. Dlouhodobé opatření – poskytování ochranných a náhradních nápojů probíhá 
        celoročně. 
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Závěry VZO : 

 
          

           5)       Organizační 

 

 V. Prak předal informace z managementu 

- Ulomená hřídel na tandemu č. 2 způsobila odstávku min. na měsíc. Musí se vyrobit  
nová. 

- Na tandemu č. 6 se zanášejí trysky chlazení. 

- Na HCC je plánovaná odstávka na období  1.-18. 9. 2017, následovat bude SJV. 

- Steckel: zůstává 3 směnný provoz. 

- V souvislosti se smrtelným úrazem na SJV, kdy zaměstnanec šel po noční směně 
na odpolední směnu, sdělil zaměstnavatel záměr změnit pracovní režim. 

- Do konce roku chce zaměstnavatel zavést kiosky, které by měly být umístěny na 
sociálních budovách závodů. Sloužit budou např. k vytisknutí výplatního lístku, 
naplánování dovolené, naskenování dokumentů pro kontaktní centrum atd….. 

 
- Konvička: na HCC se plánuje odstávka, zaměstnancům byla oznámena změna 

pracovního režimu. Ruší se noční směny a zůstávají jen ranní a odpolední. 
Zaměstnanci díky zrušeným nočním směnám přicházejí o příplatky. 

                          V. Prak: zaměstnancům, kteří chtějí zachovat noční směny, je nabídnuta práce na  
                     ostatních provozech v rámci závodu 14. 

 

   
  ………………………………………. 

 
Podpis předsedy ZO (razítko) 

 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 15. 9. 2017 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsala: Marta Polášková Schválil: Vítězslav Prak Dne: 11. 9. 2017  


