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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2018/90 
 

Datum: 21. 6. 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. Martin Dryják, Bc. Jan Mikoláš 

Nepřítomní: 
R. Pastrňák, Ing. T. Santarius, S. Hradil, V. Prak, M. Puščák, P. Vítek, 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.  Plán zasedání VZO na III. čtvrtletí 2018 
5.  Organizační  
 
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

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

      

      

     [2018/90] 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 
 

20.6. byl výpadek elektřiny. Byl problém s najetím turbíny (najela až kolem 13 hodin). Bude to 
mít vliv na výrobu a ukazatele.  
Bylo vyměněno 96 m potrubí na OVAK. 
Běží přezdívání komor na KB 2. 
Chemie : jsou netěsnosti na primárním chladiči, řeší se to. 
Odsíření : práce na lince B probíhají dle harmonogramu. 
Nádrž 1A teče. Na bateriích se řeší odvod čpavkové vody na kondenzaci 1. 
Máme požadavek na 14 studentů na léto, zatím máme 7. 
 
R. Kögler : Nastává problém při náhradách za dlouhodobě nemocné, kdy noví zaměstnanci 
nemohou pracovat na pracovištích sami. Je potřeba zaučit některé kmenové zaměstnance na 
různá pracoviště tak, aby tam v případě potřeby mohli samostatně pracovat. 
Ing. Nierostek : Předá k řešení. 
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Závěry VZO : 

 
       
    
       Ing. Martin Dryják – záv. 14 
 
      Tratě jedou naplno. 
 

Ing. Slanina : Jak to vypadá s personálním zajištěním provozů v době dovolených? 
Ing. Dryják : Na léto sháníme brigádníky. Je s tím problém. Zatím máme 7. 
 
I.Pěknica : Na SJV je 25 tis. tun výrobků na skladě. 
Ing. Dryják : Je nedostatek železničních vozů a kamiónů. Je to problém všech tratí. 

  
 
 
 
      Bc. Jan Mikoláš – AMDS CR 
 

Zakázky na červen se postupně dohrávají. Plán je 19 tis. tun, mělo by být 23 tis. tun. Závisí to 
na dodávkách materiálu z P1500, které teď váznou. Na příčné linky materiál je. Zakázky na 
červenec jsou (28 kt). Na podélné lince 2 uvažujeme o možnosti jet v době svátků 5.7.-6.7.  
Řeší se, jestli tam budeme dělat přesčasy. Do srpna sklouzne 5 kt. Předpověď na srpen je, 
že by měl být naplněn. Chybí 1 agenturní zaměstnanec. Na střídání dovolených jsme 
požadovali 6 brigádníků, zatím máme 1. Dolaďuje se organizace obchodního týmu na 
maloprodejně.  
 
M. Pastýrik : Bude se červenec řešit přesčasy? 
Bc. Mikoláš : Buď se pojede bez přesčasů a udělá se 23 kt místo 28 kt (zbytek půjde do 
skluzů) nebo se půjde do přesčasů. Počítáme s kapacitou na 8 čet.  
 
M. Pastýrik : Budou chodit dodávky materiálu z Krakowa? 
Bc. Mikoláš : Zatím chodí. Počítáme s tím do plánu na červenec. 
 
Ing. Slanina : Byl se už nějaký potenciální zájemce o koupi hutě podívat na linky? 
Bc. Mikoláš : Pokud vím, tak ne.         
 

 

 

 

 

Ad  4)      Plán zasedání VZO na III. čtvrtletí 2018 

 
Byl předložen plán zasedání VZO na 3. čtvrtletí 2018. VZO plán zasedání schválil.  
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Závěry VZO : 

 

 

Ad  5)     Organizační 

  

 I. Pěknica informoval o komisi BOZP, která proběhla minulý týden v AMEPO. Hovořilo 
se o úrazech. V druhé polovině září se bude konat týden zdraví (ne na korporátní 
úrovni). Zaměstnavatel vykonává kontroly nemocných.  

 I. Pěknica informoval o jednání Ocelářské unie 12.6. v Praze.  

 Ing. Slanina informoval o schůzce s potenciálním zájemcem o koupi naší huti British 
Steel. Vlastní podniky v Anglii, ve Francii a v Nizozemí. Dělají výrobky s vysokou 
přidanou hodnotou (koleje, profily,…). Zajímaví pro ně jsme v tom, že jsme nákladově 
levní. Mají zájem i o TAMEH. Nebudují korporaci, ale každá jejich firma je 
samostatná. Budou tady 6 týdnů. Už měli i schůzku s OKD ohledně dodávek uhlí. 
Jejich poradce je náš bývalý GŘ Münstermann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Podpis místopředsedy ZO (razítko) 
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 12. 7. 2018 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsala:  Ing. Jitka Javůrková Schválil: Marta Polášková Dne: 22. 6. 2018  


