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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2018/91 
 

Datum: 12. 7. 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, Ing. Jiří Král 

Nepřítomní: V. Prak, P. Vítek, R. Pastrňák, M. Pytlík - omluveni 
 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR 
4.  Situace kolem prodeje AMO 
5.  Příprava voleb  
6.  Organizační  
 
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

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

      

     [2018/91] 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 
 

Prémiové ukazatele za II.čtvrtletí byly na koksovně splněny. 
Provoz chemie – došlo k výrazným problémům na odsíření – odháněč čpavku C 4302 se stal 
nefunkční – je pro nás všechny prioritou závadu neprodleně opravit. 
 
I. Pěknica: Jaký vliv může mít závada na odsíření pro výrobu na celé huti? 
Ing. Nierostek: V zásadě jde o to, že koksárenský plyn nevyčištěný se dostává do celé 
plynové sítě, tady i do směsného plynu a může zanášet potrubí. 
Ing. Slanina: Ví plynaři a pecaři na celé huti o tomto problému? 
Ing. Nierostek: Informace byla podána přes podnikový dispečink AMO okolním závodům. 
M. Puščák: Informace o znečištění plynu byla předána dotčeným zaměstnancům 
v dispozicích. 
Ing. Slanina. Jak je možné, že k této havárii došlo? 
Ing. Nierostek: Odháněče jsou dva, v minulosti se vždy jeden provozoval, druhý čistil. V 5/17 
došlo na jednom k zásadní havárii. Od té doby se provozuje stále jen jeden. Schvalovací 
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Závěry VZO : 

proces investice pro opravu přes centrálu AM je velmi zdlouhavý. Bylo navrženo technické 
řešení a zpracována dokumentace. Vše je schváleno. Nejprve se postaví nový odkyselovač 
(listopad 2018) a pak nový odháněč (květen 2019). 
 
28.7. dojde na KB 2 k obsazení 4 nových komor baterie. V průběhu 4.Q 2018 by měly 
následovat další 4 komory. K prodlevě došlo z důvodu výrobních problému dodavatele zdiva. 
 
Na VKB 11 se pracuje na přezdívání hlav. 2 jsou již hotovy, do konce roku budou realizovány 
ještě další 3. 
Personální oddělení slíbilo na letní výpomoc 7 studentů, přišel jeden (pozn.VZO : požadavek 
závodu 10 byl 14!) 
 
Ing. David Božoň – záv. 14 
 
Bezpečnost v červnu na záv. 14 – není problém, stále ale potkáváme zaměstnance bez 
základních OOPP. 
V červnu nebylo dosaženo operativních plánů. Důvodem jsou náhradní nápichy a nestabilní 
dodávky ocelárny, výpadek energie i nedostatek skladových míst. 
Jsou plné sklady hotové výroby – nedostatek kamiónů - dopravci raději jezdí pro lukrativnější 
a rychleji obrátkové zboží. Problémem je také složitá dopravní situace v Ostravě. Celkový 
podíl kamionové přepravy na celkové expedici je 80%. 
A. Konvička: Množství materiálu na skladech ještě více nakládku zpomaluje a neprodejné 
krátké délky leží na skladě i rok než dojde k manažerskému šrotování. Dělá se s tím něco? 
Ing. Božoň: Děláme opatření, které tyto problémy řeší. 
Ing. Slanina: Půjdou do výroby profily, které jsme přenechali ArcelorMittal Poland? Např. I a 
H profily? 
Ing. Božoň: Zatím ne. Čekáme na certifikaci pro tažený drát Ø 12 mm. Máme již pro Ø 8 mm. 
M. Puščák: Zlepší se zásobování vstupním materiálem? 
Ing. Božoň: Dokud ocelárna nenajde personál pro výrobu, tak ne. 
 
KD - Budou se instalovat renovované stolice 0 - 4 s automatickým stavěním, později by na 
řadu měly přijít i stolice 5 – 9.  
Příští rok počítáme s instalací vysokorychlostních nůžek. 
18.10. – 24.10. bude trať odstavena – bude se měnit měřič od firmy Zumbach. 
 
SJV - Byla opravena anomálie na střeše, práce nyní pokračují podle harmonogramu. 
25. 10. - 7. 11. bude probíhat rekonstrukce pece. 
HCC – rekonstrukce pece v termínu 26. 11. - 7. 12. 
 
Ing. Jiří Král  - AMDS 
 
Plán na červenec 24 tisíc tun je v postupu plněn. 
Sklady jsou plné, ale zatím to nezpůsobuje potíže. 
Na lince FIMI se vyskytla závažná porucha ložiska, podařilo se opravit. 
M. Pastýrik: Pokračuje se s opravou řádu pitné vody? 
Ing. Král: Stále urgujeme, záležitost se táhne již půl roku. 
Ing. Slanina: Pociťuje AMDS nějaké důsledky prodeje AMO? 
Ing. Král: Spadáme do části marketingu, nemám ale bližší informace. 
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Závěry VZO : 

 

Ad  4)      Situace kolem prodeje AMO 
 
Informace z managementu: 
V AMO je oddělení prodeje již z 80% „odstřihnuté“ od korporátu, nákup zatím jen na 50%. 
Jsou problémy s energetikou, ceny si již určujeme sami. 
Ví se o třech zájemcích (neoficiálně): Třinecké železárny, British Steel, Liberty Steel. 
 
7. září má být známý finální kupec. 

 

Ad  5)      Příprava voleb 
Výbor VZO navrhl a potvrdil nové členy Volební komise. Seznam s kontakty je v příloze 
tohoto zápisu. 
Zasedání Volební komise se bude konat 18. 7. 2018 v 13:00 hod v zasedací místnosti ZO na 
závodě 14. 

 

 

Ad  5)     Organizační 

  

 I. Pěknica informoval o případu neuznaného pracovního úrazu zaměstnance záv.14. 
ZO našemu členovi zajistila právní zastoupení 

 Na záv.14 nebyly vyplaceny odměny za zastupování. Jedná se o softwarovou chybu. 
Firma DATACENTRUM se omlouvá. Nevyplacené odměny budou vyplaceny v dalším 
výplatním termínu. 

 
 
 
 

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

Podpis místopředsedy ZO (razítko) 
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 2. 8. 2018 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsal:  Ivan Pěknica Schválil: Marta Polášková Dne: 12. 7. 2018  

 


