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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2018/7 
 

Datum: 14. 12. 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, Bc. Jan Mikoláš, Ing. Kratochvílová Hana 

Nepřítomní: M. Puščák, A. Konvička, M. Klein, 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.  Plán zasedání na I. čtvrtletí 2019 
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. 

      

     [2018/7] 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 

Stavy zaměstnanců se doplnily, ale je hodně nemocenských. Přezdívání komor na KB2 začne 
13.1.2019. Plánuje se oprava komory 1130. V rámci oprav komor se zkouší nové technologie. 
Minulý týden najel nový odkyselovač, sledují se provozní hodnoty. Nový odháněč by měl být 
nainstalován a uveden do provozu do konce února. Paralelně s odháněčem se bude provádět 
instalace nového můstkového patra na pračce C 4113 (vypírání H2S). Končí investiční akce na 
nádrži Stillka 4B na kondenzaci. Probíhá kontrola vnitřního nátěru, provede se těsnostní zkouška a 
v novém roce bude nádrž uvedena do provozu. 
Na rok 2019 je naplánována velká investiční akce – dvě sady strojů na KB 1,2. 
 
I.Maceček : Výroba plynu kolísá. Jak to bude příští rok? 
Ing. Kičmer : Hlavní vliv bude mít odstávka na KB2. 
 
R. Kögler : Jak se vyvíjí cena benzolu? 
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Závěry VZO : 

Ing. Kičmer : Přesnou cenu ještě neznám, budeme se standardně přizpůsobovat trhu. 
 
I.Maceček : Po najetí smolné kolony se objevuje silný zápach. 
Ing. Kičmer : Zpracovává se na to studie, potřebuje to investice a modernizaci. 
 
V.Prak : Dotaz na včerejší pracovní úraz. 
Ing. Kičmer : Úraz je v šetření. Na komoře 1141 měnila včera osádka dveře a došlo k utržení části 
koksu z hromady a pádu na nohu zaměstnance (popáleniny II. stupně). 
 
R. Kögler : Jak dopadl ekologický audit, o který požádala Liberty House? 
Ing. Kičmer : Myslí, že dobře. Obstáli jsme. 
 
P. Gřunděl : Probíhala i jiná kontrola? 
Ing. Kičmer: Ano. Proběhla pravidelná kontrola (dvě do roka) ČIŽP a Krajského úřadu - úniky 
znečišťujících látek do ovzduší. Podívali se na provozování VKB 11 (vytlačování a obsazování 
komor). 
 
P. Gřunděl : Je třeba naplánovat větší počet oprav dveří. 
Ing. Kičmer : Chystáme program oprav. 
 

Bc. Jan Mikoláš – AMDS CR 

Potýkáme se s nedostatkem materiálu. Včera a dneska se musely odstavit linky, probíhala 
údržba. Má se válcovat přes víkend. Trh s plochými výrobky jde dolů. Do splnění bussines 
plánu 2018 budou chybět cca 3 kt. Linky se o 2% zlepšily oproti minulému roku. Dnes se 
projednával plán na příští rok (250 kt). 45 % výroby P 1500 jde přes linky v AMDS. Mezi svátky 
linky stojí, pojede jen expedice. 31.1. pojede jen ranní směna na expedici. Chybí nám 2 
agenturní zaměstnanci. V úterý proběhla kontrola z hygieny práce (chem. látky, dokumentace). 
Zásadní problémy nebyly, byly zjištěny jen drobné nedostatky.  

Ing. Hana Kratochvílová – BU HR partner 

Přišla projednat neomluvenou absenci zaměstnance ze svodidel. VZO neomluvenou absenci 
projednal. 

           

Ad 4)     Informace o prodeji AMO 

Byl zaslán dopis na členy představenstva a dozorčí rady ohledně prodeje povolenek. Oznámili jsme 
jim, že v případě schválení prodeje jakéhokoliv množství povolenek, které jsou nyní v majetku AMO 
a.s., budeme nuceni na ně podat trestní oznámení pro porušení povinností při správě cizího 
majetku. TAMEH již nedostává povolenky zdarma. Dnes jsme poslali dopis na premiéra Babiše, 
aby nám sdělil podmínky, které zaslal Evropské komisi v souvislosti s prodejem naší firmy a aby 
stát byl součástí dohody o prodeji. Jedna z našich podmínek je, aby Ostrava nebyla součástí jedné 
kupní smlouvy společně s Galati a dalšími prodávanými firmami. Požadujeme po Trusty doplnit 
další body do zprávy pro Evropskou komisi. 
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Závěry VZO : 

 

Ad 5)     Plán zasedání na I. čtvrtletí 2019 

Plán zasedání na I. čtvrtletí 2019 bude rozeslán e-mailem. 

 

Ad 6)     Průběžné plnění úkolů 

 
Úkoly se průběžně plní. Nové úkoly nejsou. 

 

 

Ad  7)     Organizační 

  

 18.1.-24.1. proběhnou volby do dozorčí rady AMO a.s. Počet členů dozorčí rady se 

snížil na 3 a z toho 1 je volený zaměstnanci. Od 17.12. do 7.1. můžou zaměstnanci 
AMO a.s. podat návrh na člena dozorčí rady. Volit se bude elektronicky přes portál 
AMOS (i z domu). Do volební komise za odbory byli nominováni M. Polášková a I. 
Jančík. Účast ve volbách je pro zaměstnance velmi důležitá, jelikož se bude volit jejich 
zástupce. 

 VZO projednal a schválil přestup 1 zaměstnance ze ZO OS KOVO Doprava a 2 
zaměstnanců ze ZO OS KOVO 3 Servis. 

 VZO schválil služební cestu V. Praka na EWC do Lucemburku 16.-19.12. 

 Provoz tratí o svátcích : 
KD : 24.12. jede ranní směna do 14 hodin, 31.12. a 1.1. trať stojí 
HCC : 24.-25.12. trať stojí, pojede až 26.12. noční směna, 31.12. a 1.1. trať stojí 
SJV : nebude provozována 24.12. odpolední, 31.12. odpolední, noční a 1.1.  
 
 
 
   

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

Podpis místopředsedy ZO (razítko)               
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 3. 1. 2019 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

 
 
Zapsal: 

  
 
Ing. Jitka Javůrková 

 
 
Schválil: 

 
 
Marta Polášková 

 
 
Dne: 

 
 
17. 12. 2018  


