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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2019/10 
 

Datum: 31. 1. 2019 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, Ing. David Božoň, Ing. Marcel Bugaj, Ing. Ondřej Juráň, 
Ludvík Topiař  

Nepřítomní: R. Pastrňák, V. Prak, Ing .T. Santarius, M. Puščák, P. Vítek - 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.  Stav kolektivního vyjednávání 
6.  Úrazovost za rok 2018 
7.  Průběžné plnění úkolů 
8.  Organizační  
9.  Nové úkoly 
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

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

      

     

   [2019/10] 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 

Koordinuje se doprava materiálu a vstupních surovin do celé hutě (uhlí, ruda, koks.prach). Opravy 
běží podle plánu. Přezdění stěn na KB2 se zřejmě posune na březen (nedostatek materiálu). 
S personálním oddělením řešíme podstav zaměstnanců (jsou i nemocenské). 
 
S. Hradil : Současný 4-četový kolotoč lidem moc nevyhovuje. 
Ing. Kičmer : O návratu 5-ti četového kolotoče se neuvažuje. Na trhu práce je zároveň nedostatek 
pracovních sil. 
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Závěry VZO : 

 
M. Polášková : Měla tady přijít firma ABB, ohledně robotizace čištění dveří. Jaký je výsledek? 
Ing. Kičmer : Firma byla na KB 1-2 i na VKB 11, zatím je to ve fázi posuzování. 
 
R. Kögler : Na odsíření se instalovalo automatické doplňování nádrže louhu. Celé zařízení nebylo 
předáno (včetně dokumentace) a už se provozuje.  
Ing. Kičmer : Takto by to nemělo být. Každá modernizace musí být předána, musí být proškolená 
obsluha.  
 
I.Pěknica : Dotaz, zda hromady koksu v prostoru za SJV někdy zmizí. Dříve tam stávaly kamiony, 
teď stojí na komunikacích kolem válcovny. 
Ing. Kičmer : Toto vzniklo v době odstávek vysokých pecí. Část zmizne do měsíce, drtí se na prach 
a dává se do spotřeby. Další část se řeší. Děláme pro to maximum. 

 

Ing. David Božoň – záv. 14 

2018 : 
HCD : BP : 246 kt, skutečnost 226 kt (vliv provozování na dvě směny, expedice). V současné době  
           nabíráme 4 zaměstnance a požadujeme ještě 3, aby se postavila čtvrtá směna. 
SJV : BP : 542 kt, skutečnost 417 kt (vliv nedostatku vstupního materiálu v prvním pololetí). Byly 3  
          absenční úrazy. Chceme postavit filtrační stanici pro průmyslovou vodu a servoventily (pro-    

               ces chlazení materiálu). 
     KD trať : BP : 547 kt, skutečnost 480 kt (v prvním pololetí byl rovněž nedostatek vstupního mate- 

           riálu. Smyčkovitost šla dolů. 
 

leden 2019 : 
HCC : BP : 22 kt, skutečnost k dnešnímu dni 22,9 kt.. 
SJV : BP : 44 kt, skutečnost k dnešnímu dni 40 kt (poruchy-cca 40 hodin, nedostatek zakázek). 
          Únor zatím není zakázkově naplněný. 
KD trať : BP : 43 kt, skutečnost k dnešnímu dni 42,4 kt (BP se splní, na žíle B shořel motor,    
probíhá oprava koleje). Zakázky na únor moc nejsou (jen 200 t), budeme dělat údržbu, úklidy.     
 
 
A.Konvička : Jak to vypadá se zakázkami na únor na HCC a jaký je termín oprav na HCC? 
Ing. Božoň : HCC je na únor naplněná. Opravy se posouvají na prosinec, což není dobré. 
                    Hlavní priorita je pro nás oprava rovnačky.  
 
 

Ing. Marcel Bugaj – AMDS CR 

Busines plán na leden je 20 kt, operativní plán je 15 kt. Je nedostatek zakázek. Operativní 
plán na únor je 13 kt, prozatím je nasmlouvané 10 kt. V únoru zapůjčujeme 5 zaměstnanců na 
HCC, spadneme na 6 čet. 3 zaměstnanci dali výpověď.  
 
M. Pastýrik : Jak to vypadá s investicemi? 
Ing. Bugaj : Na investice bylo schváleno přes 500 tis.EUR. Na FIMI se bude opravovat jeřáb, 
dále se bude montovat bezpečnostní oplocení linek, bude se opravovat střecha nad podélnou 
linkou 2, oprava linky FIMI (střední oprava rovnačky).  
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Závěry VZO : 

   
 

Ad 4)     Informace o prodeji AMO 

Ing. Slanina : GŘ nám sdělil, že zástupci firmy Liberty House se s námi potkají až po 11.2. 
Evropská komise ještě nerozhodla. Firma Syndex nedala doporučení, aby Evropská rada 
zaměstnanců odsouhlasila, že je vše projednáno. Na některé otázky jsme stále nedostali odpověď.  

 

Ad 5)     Stav kolektivního vyjednávání 

Ing. Slanina : Dnes se podepsal Dodatek Kolektivní smlouvy na rok 2019 pro AMO. Kafeterie je 
odsouhlasená se všemi našimi připomínkami. Zaměstnanec si bude moci vybrat mezi kafeterií, 
penzijním pojištěním nebo penězi. U půjček bude stačit 1 ručitel. 

 

AMEPO :  Požadujeme stejné navýšení tarifů jako v AMO a.s. Zaměstnavatel s tímto požadavkem 
nesouhlasí. Prozatím jsme se nedohodli. Stávající Kolektivní smlouva prodloužíme o 14 dní, pokud 
se nedomluvíme, půjdeme do sporu. 

 

 

Ad 6)     Úrazovost za rok 2018 

 

Ing. Ondřej Juráň – záv. 14 

Cíle úrazovosti se nesplnily. V roce 2018 byly 4 absenční úrazy, 1 omezená práce, 1 ošetření 
lékařem, 17 drobných poranění, 49 skoronehod. Na provoze 64 bylo 1 drobné poranění a 50 
nebezpečných jednání a situací. Cíl úrazové četnosti FR byl 0,9, skutečnost pak 3,55. Úrazová 
četnost včetně náhradní práce FR´ byla 4,44 (cíl byl 1,7). Úrazová závažnost SR byla 0,46 (cíl byl 
0,12). Bylo 12 porušení BOZP (3-OOP, 4-alkohol a drogy).  

 

Ludvík Topiař – AMDS CR 

V roce 2018 nebyl žádný absenční ani neabsenční pracovní úraz. Byly 2 ošetření lékařem a 2 
závažné události (pád břemene a vysypání plechů do vagónu při nakládce – nikdo nebyl zraněn). 
Bylo 6 porušení BOZP (1-alkohol, 3-porušení předpisů, 3-OOP). 

     I.Pěknica : V listopadu jste požádali o recertifikaci osvědčení Bezpečný podnik. 
     L. Topiař : V prosinci OIP zahájila prověrku, předání certifikace bude v květnu v Opavě. 
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Závěry VZO : 

Ad 7)     Průběžné plnění úkolů 

 
Úkoly se průběžně plní.  

 

 

 

Ad  8)     Organizační 

  

 VZO odsouhlasil odkoupit nástěnku na jižní bráně od ZO OS KOVO Energetika. 

 Ing. Slanina : V novém prémiovém řádu již nebude kritérium úrazovosti pro 
zaměstnance kategorie 3 (kategorie D). Při odškodňování se však bude brát míra 
zavinění úrazu zaměstnancem. Krácen bude rovněž mistr. 

 Odměna za překročení EBIT v AMDS CR bude vyplacena až za leden 2019 (v únoru). 

 I.Pěknica podal informace ze stravovací komise. Na SJV probíhá rekonstrukce 
kantýny. 12.-14.2. se bude podávat valentýnské menu. Budou se měnit automaty na 
kávu. Jídelna na ředitelství je provozována v některých dnech na hraně vlastní 
kapacity. 

 

 

 

Ad  9)     Úkoly 
 
Úk.č.19 : Předložit návrhy na podporu Soustružny válců při oslavách 60-ti let Soustružny. 
               Zodp.: M. Klein, T: 28.2.2019 
 

 
 
 
 
   

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

Podpis místopředsedy ZO (razítko)               
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 14. 2. 2019 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

 
 
Zapsal: 

  
 
Ing. Jitka Javůrková 

 
 
Schválil: 

 
 
Marta Polášková 

 
 
Dne: 

 
 
1. 2. 2019  


