
 
 
 
  

ZZZááákkklllaaadddnnnííí   ooorrrgggaaannniiizzzaaaccceee   OOOSSS   KKKOOOVVVOOO   

AAArrrccceeelllooorrrMMMiiittttttaaalll   ČČČeeessskkkááá   rrreeepppuuubbbllliiikkkaaa 

 

 

Interní materiál VZO strana 1   

Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2018/6 
 

Datum: 29. 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. Zbyszek Nierostek, Ing. David Božoň, Bc. Jan Mikoláš 

Nepřítomní: 
Ing. T. Santarius, M. Puščák, J. Havlický, J. Adámek, V. Prak, I. Pěknica  - 
omluveni 

 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR 
4.  Plán výrob a zaměstnanosti na rok 2019 
5.  Informace o prodeji AMO 
6.  Stav kolektivního vyjednávání 
7.  Průběžné plnění úkolů 
8.  Organizační  
9.  Nové úkoly 
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

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

      

     [2018/6] VZO schválil navržený program zasedání.  

 

Ad 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání 

K zápisu byla vznesena připomínka A. Konvičky ohledně provozu na HCC. Plánovaný            
4-směnný provoz se má týkat pouze úpraven.  

      

Ad 3) Aktuální informace ředitelů závodů  
 

Ing. Zbyszek Nierostek – záv. 10 

Na VKB 11 dochází k personálním přesunům (změna mistra).  Probíhá oprava komor 1160, 1113 a 
probíhá i automatizace hasicího vozu na VKB 11. Od 9.1.2019 by se mělo začít s přezdíváním 
komor na baterii KB 1,2 (3x6 stěn). Na chemii se dokončuje montáž potrubí koksárenského plynu 
DN 1200. Na 5.12. se připravuje odstávka odsíření z důvodu instalace nového odkyselovače, 
následně najede zkušební provoz.  V příštím roce se bude stavět odhaněč. Nádrž č. 16 na 
Kondenzaci 1 – termín dokončení:14.12.2018 a nádrž 4123 na OOKP – termín 
dokončení:13.12.2018. Stále probíhá nábor zaměstnanců na baterie.  
 
I.Maceček : Na odsíření se vyměnily deskové chladiče za nové. Ty jsou dnes znovu zanesené a my 
stále nemáme slíbené čističe zařízení. 
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Závěry VZO : 

Ing. Nierostek : Zařízení na proplachování bude dodáno k 31. 12. 2018 a plně funkční bude od 
1.1.2019. 
 
P. Gřunděl : Kdy se začne přezdívat komora 1130 na VKB 11? 
Ing. Nierostek : Momentálně probíhá výběrové řízení. Ve hře jsou dvě firmy. Budou se přezdívat 2 
stěny. Termín: 15. – 20.3.2019 
 
S. Hradil : Kdy bude ukončena oprava špatného odvodu čpavkové vody z KB 2 na kondenzaci? 
Ing. Nierostek : Dělá se na tom. Momentálně je nastaveno provizorní řešení, které ale není ideální. 
Firma, která tuto opravu provádí, potřebuje 3 týdny na její uskutečnění. Termín dokončení: do 
poloviny ledna 2019.  
 
R. Kögler : Dotaz na chystaný ekologický audit. 
Ing. Nierostek : Ekologický audit, o který požádala Liberty House, proběhne na koksovně zítra. 
 
M. Pytlík : Dotaz na smlouvy s OKD na příští rok. 
Ing. Nierostek : V roce 2019 by neměl být problém. Smlouvy jsou roční, kvartálně se upřesňují. 
60% uhlí se bere z OKD, 40% z Polska a ze zámoří (problémy s logistikou).  

 

Ing. David Božoň – záv. 14 

Výroba říjen : HCC : plán 23 kt, skutečnost 23 072 t 
                      KD trať : plán 28 kt, skutečnost 28 757 t 
                      SJV : plán 45 kt, skutečnost 33 378 t  
25.10. se na SJV staly 2 úrazy. Další úraz byl na HCC. Provedli jsme opatření (5-ti minutovky). 
Včera proběhla kontrola na SJV, byl zjištěn značný nepořádek. Při další kontrole již budeme 
vyvozovat důsledky (zápisy do zápisníků). 
 
A.Konvička : Dotaz na směnnost na HCC. 
Ing. Božoň : Směnnost se zatím měnit nebude. Shání se 7 zaměstnanců na čtvrtou směnu na 
nakládku. Nejdříve se začlení do stávajícího 3-směnného provozu, pak se vše vyhodnotí a 
uvidí se, zda se bude zavádět čtvrtá směna nebo se pouze posílí 3-směnný provoz. 
 
Ing. Slanina : Noví zaměstnanci budou agenturní nebo půjdou do kmene? 
Ing. Božoň : Půjdou do kmenu. 
 
Ing. Slanina : Jak bude vypadat provoz na Nový rok? 
Ing. Božoň : Zatím neví, dá vědět. 
z mailu : 

KD trať : normální provoz s omezením dne :  
24.12.  15:00 – 18:00 
31.12.  celá OS 18:00 – 6:00 
1.1.   1/2  RS 6:00 – 12:00 
 
SJV : normální provoz s omezením dne :  
24.12.  14:00 – 22:00 
31.12.  22:00 – 6:00 
1.1.      6:00 – 14:00 
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Závěry VZO : 

 
HCC : je stále v jednání. 
 
 

Bc. Jan Mikoláš – AMDS CR 

Plánovaných 21 kt na listopad se nesplní. Nedošlo tolik zakázek. Reálná skutečnost bude cca 
18 kt. Zakázky na prosinec moc nejsou. Podélná linka č.2 jde do opravy. V prosinci se vyrobí 
cca 10 kt (na splnění plánu potřebujeme 13 kt). Celkový plán na rok 2018 (250 kt) 
pravděpodobně nebude splněn (o 3-4 kt). Jeden agenturní zaměstnanec bude převeden do 
kmene za odcházejícího zaměstnance. Ukazatel EBIT za rok 2018 se splnil. Bude vyplaceno 
3,3% ze základní mzdy.  

M. Pastýrik : Jaké jsou plánované investice na příští rok? 
Bc. Mikoláš : V minulých čtyřech letech to bylo slabé. Na příští rok se podařilo prosadit 420 tis. 
EUR (např. nový jeřáb na FIMI, bezpečnostní oplocení linek FIMI, nové páskovače, nový 
softver a hardver na FIMI,…). 

 

Ad 6)     Plán výrob a zaměstnanosti na rok 2019 

Z 10 – Koksovna (Ing. Nierostek) 

Plánované výroby jsou relativně obdobné jako v roce 2018. Čísla jsou předběžná, business plán se 
schvaluje v 1. Q 2019. 
Výroba koksu v suchém : 1 062 550 t 
Výroba dehtu : 50 100 t 
Výroba benzolu : 13 100 t 
 

Z 14 – Válcovny (Ing. Božoň) 
 
HCC : 253 kt 
SJV : 550 kt 
KD trať : 530 kt 
P 1500 : 570 kt 
 

AMDS CR (Bc. Mikoláš) 
 
Plán výroby je 250 kt. Plán zaměstnanosti je stejný : 152 (139 kmenových a 13 agenturních). 
 
                                

Ad 5)     Informace o prodeji AMO 

Dnes měl přijet na jednání nezávislý správce prodeje (Kreg), ale nepřijel. Schůzka proběhne 4.12. 
V případě, že Evropská komise nedoporučí prodej firmě Liberty, tak nás musí prodat někdo jiný (ne 
Mittal). Pravděpodobně nezávislý správce. Musí to být za stejných podmínek Evropské komise. 
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Závěry VZO : 

Minulý týden proběhla schůzka s generálním ředitelem Liberty Steel panem Boltonem. V prezentaci 
nám odpovídali na naše již dříve položené dotazy a v podstatě vše přislíbili. Předložili nám návrh 
Dohody, která má charakter kolektivní smlouvy vyššího stupně. Tuto Dohodu se slíbenými 
podmínkami jsme zaslali na Evropskou komisi, aby byla součástí prodeje. Další sezení s panem 
Boltonem bude příští týden. Budeme zasílat dopis na členy představenstva ohledně prodeje 
povolenek. 

Ad 6)     Stav kolektivního vyjednávání 

Odměna za splnění provozního hospodářského výsledku (EBITDA) pro letošní rok bude v AMO 
vyplacena ve výši 5,3% a to ve výplatě za listopad, vyjednáváme o jejím dalším navýšení. 
V AMEPO je momentálně splněn tento výsledek ve výši 2,2%. O dalším navýšení této odměny se 
jedná.  V AMEPO a AMDS CR nejsou tak výborné výsledky, jako v AMO. Dále jednáme o další 
mimořádné odměně související s odchodem ArcelorMittal z naší firmy. 

Proběhlo 1. kolo vyjednávání mezd pro příští rok, kde jsme vysvětlovali zaměstnavateli naše 
požadavky. 

 

Ad 7)     Průběžné plnění úkolů 

 
Úkoly se průběžně plní. Nové úkoly nejsou. 
 

 

Ad  8)     Organizační 

  

 Ing. Slanina informoval o problémech na Z-5 Doprava, kde dochází ke slučování 
hradel. Zaměstnanci mají vážné obavy, že nestihnou obsluhovat všechny koleje a 
vlaky (teplý a studený provoz se spojil do jednoho hradla).  

 VZO projednal a schválil přestup 18 zaměstnanců ze ZO OS KOVO Doprava. 

 M. Klein podal informace ze sportovní komise o chystaných akcích na rok 2019 (místo 
tradičního vícedenního lyžařského zájezdu se bude konat více jednodenních zájezdů 
na lyže, v lednu se vyhlásí turnaj v bowlingu, 23.2. bude turnaj v pingpongu, v březnu 
v mariáši, v září se kromě Pasohlávek plánuje vícedenní turistický zájezd do Tater). 

 

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

Podpis místopředsedy ZO (razítko)               
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 14. 12. 2018 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

 
 
Zapsal: 

  
 
Ing. Jitka Javůrková 

 
 
Schválil: 

 
 
Marta Polášková 

 
 
Dne: 

 
 
30. 11. 2018  


