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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2018/86 
 

Datum: 12. 4. 2018 Čas: 11:30-14.00 Místo: školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil: Vítězslav Prak - předseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: Ing. Tomáš Telúch, Ing. Martin Dryják, Ing. Miroslav Holisz 

Nepřítomní: R. Pastrňák, M. Korta, S. Hradil, M. Puščák, 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.  Příprava Konference ZO 
5.  Organizační  
 
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

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

      

     [2018/86] 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. Tomáš Telúch – výrobní ředitel pro finální výrobu 
 

Informoval o probíhajících proxi meetinzích. 
 
S. Trávníček : Dotaz ohledně prodeje AMO a.s., zda je ve hře možnost prodeje pouze  
P 1500, kontilití č.2 a jednoho bloku koksovny. 
Ing. Telúch : Ne. Naopak. V zájmu EU je kontrolovat prodej plochých výrobků. Ploché 
výrobky by měly jet ještě více. V kompenzačním balíčku je zahrnuta také rourovna. 
Z případného prodeje nemám obavy. 
 
A. Konvička : Dotaz, zda tato nastalá situace s akvizicí společnosti Ilva v Itálii bude mít vliv na 
chod výroby, na investice, na opravy. 
Ing. Telúch : Všechno jede, pokračuje, nic se neutlumuje. Je schválena oprava VP č.3, bude 
se opravovat P 1500, na SJV se budou opravovat pece.  
Ing. Dryják : Jsou i nové investice. 
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Závěry VZO : 

 
V. Prak : Je ve hře i Jakl Karviná? 
Ing. Telúch : Momentálně ne. Jeho lokace je mimo areál AMO. 
 
I. Pěknica : AMDS ano a AMD ve Frýdku-Místku ne? 
Ing. Telúch : Balíčky neviděl. AMDS potvrdil. 
 
M. Pytlík : Dotaz na AMEPO. 
Ing. Telúch : AMEPO je nedílnou součástí AMO. Je to 100% dcera, jsou tam servisní služby. 
AMEPO je součástí kompenzačního balíčku. 
 
 
Ing. Telúch : Přednesl svůj názor na nevyplacení prémií za 4. kvartál 2017 pro zaměstnance 
SJV. Nevidí důvod dělat rozdíly, co se týká bezpečnosti, mezi kmenovými a agenturními 
zaměstnanci. 

I. Pěknica : Popsal celou situaci z pohledu zaměstnanců SJV, kteří špatně nesou to, že prémie 
byly vyplaceny všem zaměstnancům, i když se neplnila výroba a zaměstnanci SJV z důvodu 
smrtelného úrazu agenturního zaměstnance nedostali prémie vůbec. Přitom v prémiovém 
řádu nejsou agenturní zaměstnanci uváděni. Nabídku zaměstnavatele na částečnou 
kompenzaci nevyplacených prémií cestou WCM projektů zaměstnanci odmítli a nadále trvají 
na vyplacení prémií, na které mají nárok. 
Ing. Telúch : Zpochybnil to, že tento názor zastává 100% zaměstnanců SJV. Má v úmyslu 
osobně provést průzkum názorů zaměstnanců a udělat to, co budou opravdu zaměstnanci 
chtít.  
V. Prak : Informoval o včerejších schůzkách s dalšími dvěma směnami na SJV. Zmínil, že 
zaměstnance upozornil na to, že případný soudní spor by se mohl táhnout roky. I přes to, se 
zaměstnanci většinově vyjádřili, že si za svým názorem stojí. 
Ing. Slanina : Upozornil na skutečnost, že naše organizace již dlouhodobě poukazuje na to, 
že agenturním zaměstnancům mají  být taky vyplaceny prémie stejně jako kmenovým.  
 
 
Ing. Slanina : Dotaz na převoz a umístění nové drátové tratě a jaké bude mít trať pece. 
Ing. Telúch : Vše běží podle plánu. Nyní probíhá rozebírání a od června by se mělo začít 
převážet. Pak bude probíhat repase. Trať má stát co nejblíže konti 3. Pec se musí udělat 
nová. Bude na směsný plyn. 
 
V. Prak : Dotaz na laserový měřák na KD-trati, který je schopen rozpoznat více detailů i na 
povrchu drátu a zabránit tak defektům. O tento měřák máme přijít a má ho nahradit jiný měřič 
ze Zumarragy. Je to krok zpět v technologii. Navíc spousta našich zákazníků drát dále 
zpracovává.  
Ing. Telúch : Vyjádřil pochybnost, že měřič ze Zumarragy by byl horší. Zumbach je 
celosvětově renomovaná firma a nemyslí si, že je to krok zpátky.  
Ing. Dryják : Tato výměna byla schválena na nejvyšších místech. 
 
P. Vítek : Dotaz, zda bude dostatek železa pro všechny tratě, když se rozjede nová drátovka. 
Ing. Telúch : Momentálně se řeší, jak navýšit výrobu. Cíl na letošní rok je 2,4 mil. tun (snaha 
je dostat se až na 2,6 mil. tun). Myslí si, že materiálu bude dost.  
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Závěry VZO : 

 
V. Prak : Jsou problémy s jeřáby a jeřábovými drahami. 
Ing. Telúch : V letošním roce se vyčlenily peníze na opravy střech a na jeřábové dráhy taky. 
Dělá se seznam problematických míst. Letos se to bude opravovat. 
M. Pastýrik : Dotaz, zda se to týká i střech v AMDS CR. 
Ing. Telúch : Myslí si, že ano. 
Ing. Dryják : Je to podchycené, čeká se na vyčíslení. 
 
 

        
       Ing. Miroslav Holisz – AMDS CR-controlling 
 

Plán na 1. kvartál byl 60 kt, skutečnost 75 kt. V dubnu a květnu stojí P 1500, což ovlivní 
výrobu na linkách. Plán EBIT byl 6 794 tis.Kč, skutečnost 8 432 tis. Kč, což je překročení o 
24%. Prémiové ukazatele se změnily. U linek jsou nové ukazatele, které vylučují vliv objemu 
výroby oceli. Prémie linky : 116%, hutní prodejna 112%, servis 120%.  

 

 

Ad  4)      Příprava Konference ZO 

 
 Termín konference byl stanoven na 10.5., diskutovalo se o  hostech, kteří budou pozváni. 
 

   

Ad  5)     Organizační 

  

 VZO schválil dotaci na Shakespearovské slavnosti. 

 VZO schválil plán zasedání na 2. čtvrtletí 2018. 

 V. Prak informoval o jednání o novém prémiovém řádu. 
 
 
 
 

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

Podpis předsedy ZO (razítko) 
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 26. 4. 2018 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsala:  Ing. Jitka Javůrková Schválil: Vítězslav Prak Dne: 13. 4. 2018  


