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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2018/89 
 

Datum: 7. 6. 2018 Čas: 11:30-14.00 Místo: školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil: Ing. Petr Slanina - místopředseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: Ing. Zbyszek Nierostek, Ing. David Božoň, Bc. Jan Mikoláš, Ivana Neuwirthová 

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

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR 
4.  Vyhodnocení Valcířské 50 
5.  Organizační  
 
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

      Místopředseda ZO kol. Slanina seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO.        
      

      

     [2018/89] 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 – záv. 10 
 

Stále běží maximální výroba. Na KB2 probíhají opravy. Probíhá další etapa přezdívání stěn.  
Pr. 104 – je odstavena linka B. Probíhá oprava primárního chladiče. Řeší se objednání 
nových rotorů turbodmýchadel. V minulém týdnu proběhla kontrola OIP (zásadní zjištění 
nejsou). Dodávky uhlí běží.  
 
Ing. Slanina : Pokud dojde k prodeji firmy a energetika (TAMEH) nebude již její součástí, cítí  
koksovna nějaké změny, co se týče dodávek uhlí a jeho ceny? 
Ing. Nierostek : Musí se řešit smlouvy. Budoucí majitel bude muset řešit zachování množství  
                         dodávek uhlí a ceny.   
 
R. Kögler : Ztenčuje se objem naskladněného uhlí? 
Ing. Nierostek : Máme dva způsoby uložení uhlí. V betonových zásobnících (povrchových  

skládkách) jsou zásoby na cca 4-7 dnů, zbytek je na skládce. Máme nabídky                
od externích firem k pronájmu plochy k uskladnění uhlí. Řeší se to.          
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Závěry VZO : 

 
R. Kögler : Jak to vypadá s homogenizační nádrží odstředivky kalů, která je v havarijním  
                  stavu.       
Ing. Nierostek : Probíhá 3. kolo výběrového řízení. 

 
      
      
      Ing. David Božoň – záv. 14 
 
      Květen : HCC : operativní plán 17 kt, skutečnost 17 761 t. 
                    SJV : operativní plán 42 kt, skutečnost 37 598 t (vliv 3,5 denního stání z důvodu  
                              nedostatku materiálu). 
                    KD trať : operativní plán 43 kt, skutečnost 48 443 t. 
      Červen začal úrazem na KD trati (neabsenční úraz, převedení na jinou práci). 
      Operativní plán na červen : HCC : 20 kt 
                                                SJV : 45 kt 
                                                KD trať : 50 kt 

Laserový měřič na KD trati zůstává v Ostravě. Drátová trať ze Zumarragy se do Ostravy 
nepřiveze (potvrzeno GŘ).           
Na SJV došlo k protržení střechy. V So a Ne se bude střecha opravovat. Je podán návrh na 
zajištění firmy na čištění svodů.  
 
M. Puščák : Dotaz na výrobu v červenci a srpnu na KD trati. 
Ing. Božoň : KD trať se zastaví až v říjnu (kvůli rekuperátoru). 
 
 

       
       Ivana Neuwirthová – BU HR partner záv. 14 
 

Projednala změnu režimu na HCC. Mezi zaměstnanci proběhlo referendum ohledně nového 
režimu.  
 
Ing. Slanina : Dotaz, zda se vyčíslily úspory personálních nákladů po přechodu na nový  
                     režim. Jak se to finančně promítne zaměstnancům?   

       I.Neuwirthová : Část peněz se dá do revize pracovních míst. Propočítá úspory. 
    
       Ing. Slanina : Nemáme dokument na způsob řešení osobního příplatku u zaměstnanců, kteří  
                            přešli z agentury do kmenu. 
       I.Neuwirthová : Budou přecházet na ocenění daného pracovního místa. 
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Závěry VZO : 

 
      Bc. Jan Mikoláš – AMDS CR 
 

Došlo k formálnímu předání povinností generálního ředitele Rafala Nawrata na výrobního 
ředitele AMO Ing. Tomáše Telúcha. Sbor jednatelů firmy by měl být obměněn. Řeší se hutní 
prodejna, kde skončil pan Miroslaw Majetny. Hledá se jeho náhrada v AMO. K fúzi AMDS CR 
do matky by do prodeje huti nemělo dojít.  
V květnu probíhaly opravy (21.5. se rozjel provoz). Vyrobilo se necelých 10 tis. tun.         

 
Na červen ještě chybí nějaké zakázky. Na příčných linkách by se mělo jet do 22.6., pak 
zakázky prozatím nejsou (chybí cca 5 kt zakázek). Výhled na červen je 18,5 tis. tun.  
Shání se brigádníci na léto na vykrytí dovolených. Nynější stav je 81 kmenových a 14 
agenturních zaměstnanců. Na červenec je zatím kolem 7 kt zakázek. 
 
 
Ing. Slanina : Proč nedojde k začlenění AMDS CR do AMO před prodejem? 
Bc. Mikoláš : Nový majitel může mít různou představu o složení firmy, proto se to teď nedělá. 
 
 
Ing. Slanina : Jakou vidíte budoucnost pro AMDS CR, když nebudou korporátní zákazníci   
                     Arcelormittal? 
Bc. Mikoláš : Na podélné linky máme české zákazníky. Je tady potenciál oslovit minulé  
                     zákazníky. Na příčné linky asi budeme hledat nové zákazníky (Maďarsko, 
                     Balkán). Vidím to životaschopně i po prodeji. 
 
 
M. Pastýrik : Dotaz na projekt pitné vody. 
Bc. Mikoláš : Vodovodní řád by se měl obnovit. Proběhlo výběrové řízení.         
 

 

 

 

Ad  4)      Vyhodnocení Valcířské 50 

 
M. Pastýrik vyhodnotil letošní ročník Valcířské 50. Byla to úspěšná akce se 416 účastníky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  

ZZZááákkklllaaadddnnnííí   ooorrrgggaaannniiizzzaaaccceee   OOOSSS   KKKOOOVVVOOO   

AAArrrccceeelllooorrrMMMiiittttttaaalll   ČČČeeessskkkááá   rrreeepppuuubbbllliiikkkaaa 

 

 

Interní materiál VZO strana 4   

Závěry VZO : 

 

Ad  5)     Organizační 

  

 V. Prak informoval o schůzce předsedů k chystané návštěvě ministra průmyslu a 
obchodu T.Hünera. 

 V. Prak podal informace z managementu : 
- Dle GŘ jsou informace o kupcích naší hutě tajné (i on je údajně nezná) 
- Ing. T. Telúch se stal šéfem i AMTPO a AMDS CR 
- Obchod se mírně zpomalil (zákazníci mají plné sklady a čekají na lepší ceny) 
- Prodej má nadále na starosti dosavadní ředitel pro prodej a marketing Shahab 

Husain, dlouhé výrobky Ing. Škandera, ploché Ing. Riegel, trubky Ing. Černý. 
- Šéfem nákupu je Ing. Bouda 
- GŘ jednal s Monitoring Trustee (auditorská firma Grant Thornton) i Evropskou 

komisí; ti souhlasí se systémem, jakým   se Ostrava odděluje od Mittalu. 
- Dnes proběhla dozorčí rada AMO, projednala se účetní závěrka roku 2017.  
- Smlouva o dodávkách energií s TAMEH je do roku 2029 
- Technotron se bude nabízet k prodeji 
- AMD (Frýdek-Místek) se prodávat nebude 
- Potvrzení o dlouhodobé nemoci si zaměstnanci mohou v systému AMOS vystavit, 

až ve chvíli, kdy budou v systému výplatní lístky za měsíc, ve kterém byli 
v pracovní neschopnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Podpis místopředsedy ZO (razítko) 
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 21. 6. 2018 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsala:  Ing. Jitka Javůrková Schválil: Ing. Petr Slanina Dne: 8. 6. 2018  


