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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2018/4 
 

Datum: 1. 11. 2018 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, Bc. Jan Mikoláš 

Nepřítomní: R. Pastrňák, Ing. T. Santarius, J. Motal,  - omluveni 
 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR 
4.  Informace o prodeji AMO 
5.  Stav kolektivního vyjednávání 
6.  Průběžné plnění úkolů 
7.  Organizační  
8.  Nové úkoly 
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

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

      

     [2018/4] 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 

Podařilo se získat finance na posílení kapacit na KB 1-2. V poslední době došlo k náboru 
zaměstnanců na pracoviště pěchovaných baterií. Od listopadu nastoupí 4 agenturní 
zaměstnanci, další jsou v procesu náboru (lékařské prohlídky, prohlídky pracovišť). Projednává 
se otázka zahraničních zaměstnanců. Investice a opravy běží podle plánu (na odsíření, na 
kondenzaci). Dokončuje se potrubí DN 1200. 22.11.2018 bude až 4 hod. odstávka pro 
zapojení nové trasy. Přezdívání stěn na KB2 se posouvá na leden 2019 z důvodu nedostatku 
materiálu. Včera se konal bezpečnostní ManCom.  
 
M. Polášková : V jaké fázi je výroba mobilních plošin k čištění stoupaček na VKB 11 ve 
spojitosti s absenčním úrazem? 
Ing. Kičmer : Nyní je schválený a odsouhlasený poslední model složený ze dvou dílů + 
zábradlí. Plošiny budou lehké, hliníkové, bude tam zábradlí. Objedná se 12 kusů, hned jak 
nákup přiřadí materiálové číslo. 



 
 
 
  

ZZZááákkklllaaadddnnnííí   ooorrrgggaaannniiizzzaaaccceee   OOOSSS   KKKOOOVVVOOO   

AAArrrccceeelllooorrrMMMiiittttttaaalll   ČČČeeessskkkááá   rrreeepppuuubbbllliiikkkaaa 

 

 

Interní materiál VZO strana 2   

Závěry VZO : 

 
I.Maceček : Dotaz na nový odhaněč. 
Ing. Kičmer : Má být do konce února 2019. 
 
I.Maceček : Kdy se bude realizovat oprava jemného praní, tzn. vypírání sirovodíku v pračce C 
4113? 
Ing. Kičmer : Realizace je posunuta na začátek příštího roku. Finančně zajištěno, musí se  
dořešit technicky (instalace, uchycení). 
 
R. Kögler : Dotaz, zda se uvažuje o výměně systému vedení vzduchu v koridorech na 
biologické čistírně. Na vedení jsou praskliny. 
Ing. Kičmer : Pro rok 2019 není výměna plánována, jen opravy. Budeme se ji snažit dostat do 
plánu pro rok 2020. 
 
I.Maceček : Jaká je strategie pro výběr dovolené na závodě 10? 
Ing. Kičmer : Dáváme tomu patřičnou váhu. Chceme, aby si zaměstnanci dovolenou vybrali. 
V pracovní náplni mistra je řízení vybírání dovolené zaměstnanců.  
 
R. Kögler : Dotaz na uhlí a režim rozmrazovny. 
Ing. Kičmer : Co se týká rozmrazovny, tak jedna strojovna je připravená k rozmražování. Na 
druhé strojovně se bude vyměňovat střecha. Uvést rozmrazovnu do provozu je otázka jednoho 
dne. Doprava uhlí a rud do hutě se řeší denně (dráhy jsou přetížené, je nedostatek vagónů). 
Funguje skládka Barbora. 
 
P. Gřunděl : Na VKB 11 jsou problémy se stroji. Je plánovaná modernizace? 
Ing. Kičmer : Je nastavený program výměny strojů. Příští rok proběhne modernizace na KB 
1,2. Na VKB 11 není modernizace v plánu, budou se provádět jen opravy. 
 
V. Prak : Využíváme skládku uhlí AWT? 
Ing. Kičmer : Využíváme skládku AWT v Horní Suché na Barboře (8 tis.tun). Další skládku má 
NH Trans, tam se dojednává smlouva (pro zámořské uhlí). Obě skládky počítají s ročním 
obratem 50 tis. tun každá. 
 
S. Hradil : Dotaz na obchvat čpavkové vody. 
Ing. Kičmer : Smlouva je uzavřená. Realizace je připravena na přelom roku (prosinec 2018-
leden 2019). 

 

Bc. Jan Mikoláš – AMDS CR 

Plán na říjen byl 21 kt, skutečnost 22,35 kt. Do splnění ročního plánu chybí 35 kt. Je reálné to 
splnit. Zakázkové naplnění na listopad je horší. Plán na listopad je 21 kt. Agenturní 
zaměstnanci, kteří byli zapůjčení na P 1500 tam zatím zůstávají, kmenový zaměstnanec se 
vrátil. Chybí nám 3 agenturní zaměstnanci. Řeší se porucha šrotových nůžek na podélné lince 
č.2. Dále se řeší bezpečnostní oplocení linky FIMI. Část bude hotova letos, část v příštím roce. 
Oplocení kolem podélné linky č.2 bude v příštím roce. Vylepší se tím bezpečnostní podmínky 
kolem linky.  
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Závěry VZO : 

 
M. Pastýrik : Dotaz na rozbitá okna na halách (AMDS, kolej 461). 
Bc. Mikoláš : Opravy se zajišťují, v kompetenci to má údržba. Doporučuji řešit s Ing. Frýdou. 

 

Ing. David Božoň – záv. 14 

Řešíme tři pracovní úrazy za jeden týden (zakopnutí o kabel svářečky - zlomenina ruky; pád 
břemene z magnetu – amputace článku prstu na pravé ruce; poranění kolena zaměstnance na 
úpravnách HCC – propadnutí mezi svazky). Vyhlásili jsme 11 akčních kroků (5-ti minutovky 
s mistry na začátku každé směny, dodržování vzdálenosti 2 m od břemene, ………). Je 
potřeba zvýšit kontroly a při pochybení dávat zápisy do zápisníků práce nejen zaměstnancům, 
ale i mistrům. Místo kolejnic se budou používat speciální lehčené profily. 
V říjnu byla na HCC rekordní výroba 23 kt. Na úpravnách je 14 nemocných. Uvažuje se o 
náboru čtvrté směny na expedici (od ledna 2019). Na KD trati byla v říjnu výroba 23 kt. Na SJV 
byla ztráta 11 kt z důvodu nedostatku materiálu. 
 
A.Konvička : Dotaz na provozování na HCC o svátcích. 
Ing. Božoň : 24.12. budou mít zaměstnanci volno, 25.-30.12. provoz pojede, 31.12. a 1.1. bude 
opět volno. Na KD trati zatím omezení výroby není.  
Ing. Slanina : Požádal o přesné informace o režimu ve svátcích na příštím zasedání. 
 
M. Puščák : Dotaz na důvod trestání mistrů zápisem do zápisníku práce při pochybení jejich 
podřízených. 
Ing. Božoň : Mistři musí mít na směně autoritu. 
 
S. Trávníček : Dotaz na nové podkladky. Mají být na jakýkoliv sortiment? 
Ing. Božoň : Ano, ale od určité výšky. Dole budou nadále kolejnice.  

 

Ad 4)     Informace o prodeji AMO 

Na jednání managementu dal Ing. Slanina dotaz GŘ Patilu Ashokovi na emisní povolenky. Bylo 
mu odpovězeno, že je to na podrobnější a odbornější diskusi. Tento týden proběhla schůzka 
s europoslankyní Kateřinou Konečnou. Další schůzka proběhla ve středu 31.10. přímo s premiérem 
ČR Andrejem Babišem. Na základě jednání poslal premiér dopis na Evropskou komisi, ve kterém 
upozorňuje na nejzávažnější problémy týkající se prodeje hutě právě firmě Liberty House (absence 
investičního plánu, neodkoupení TAMEH a plánované transakce s emisními povolenkami, které 
mají proběhnout ještě před prodejem). Příští týden nás navštíví výkonný předseda skupiny GFG 
Group Sanjeev Gupta a 7.11. bude mít schůzku také s premiérem Andrejem Babišem.  

Ad 5)     Stav kolektivního vyjednávání 

Zástupci odborových organizací vyzvali GŘ a ŘP k otevření kolektivního vyjednávání ještě na 
letošní rok. Z důvodu excelentních výsledků v letošním roce (plán EBIT byl -23 mil. EUR a 
skutečnost za 1-3 kvartál je 43 mil. EUR) budeme požadovat po zaměstnavateli mimořádnou 
odměnu pro zaměstnance.  
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Závěry VZO : 

Ad 6)     Průběžné plnění úkolů 

 
Úk.č.4)  Vyřešit obsluhu webových stránek. Dnes proběhlo zaučení J. Adámka a A. Konvičky.   
Úkol trvá; zodp. Ing. Petr Slanina; T: 15.11.2018 
 
Úk.č.8)  Zaslat fotky do kalendáře na rok 2019. Úkol splněn.  
 

 

Ad  7)     Organizační 

  

 VZO schválil nákup fotoaparátu pro účely BOZP. 

 M.Polášková informovala o stavu zaměstnanců na chemii (nemocenské pokrývají 2 
trainee-zaměstnanci v zácviku a 3 agenturní). Revize pracovních míst na koksovně je 
hotova. Na koksovně zbývá v průměru 11,5 dne dovolené na zaměstnance do konce 
roku. 

 V. Prak informoval o poradě ŘZ Z14 : Za posledních 5 dní se udály 3 těžké pracovní 
úrazy. Ředitel závodu již nechce přestupky v oblasti bezpečnosti práce řešit 
domluvami, ale zápisy do zápisníků práce. V listopadu se na SJV budou válcovat 
profily s nízkým výkonem. Plán na listopad je 45 kt na KD trati, 20 kt na HCC a 24 kt 
na SJV.  

 Zaměstnanci záv.5 Doprava vyzvali peticí ŘZ Mgr. Dudáše k odstoupení 
(nedodržování drážních předpisů, zavedení povinnosti způsobilosti řízení lokomotiv 
pro směnové mistry, slučování stavědel, ….) 

 Ing. Slanina informoval o výsledcích plnění prémiových ukazatelů. 

 VZO odsouhlasil dotaci 190 Kč na vstupenky na koncert skupiny Kabát 8.6.2019. 
 

 

Ad  8)     Úkoly 
 

Úk.č.9 : Vyřešit zastoupení závodního výboru za koksovnu (doplňkové volby). 
             Zodp.: Marta Polášková; T:15.11.2018 
 
Úk.č.10 : Organizovat pravidelné schůzky s odboráři na provozech (v úterky). 
             Zodp.: Ing. Petr Slanina, předsedové RÚD; T: trvale 

 

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

Podpis místopředsedy ZO (razítko)               
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 15. 11. 2018 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

 
 
Zapsal: 

  
 
Ing. Jitka Javůrková 

 
 
Schválil: 

 
 
Marta Polášková 

 
 
Dne: 

 
 
2. 11. 2018  


