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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2019/13 
 

Datum: 14. 3. 2019 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. Pavel Frýda 

Nepřítomní: 
M. Puščák, J. Adámek, M. Klein, A. Konvička, J. Havlický, Ing. T. Santarius, Ing. 
P. Slanina, S. Trávníček, R. Pastrňák - 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.  Průběžné plnění úkolů 
6.  Organizační  
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

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

     

  [2019/13] 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 

Výroba koksovny jede na plný výkon. Operativní plán se plní, ukazatele pro prémie za únor by měly 
být splněny.  Komora 1129 na  VKB11 je opravena, začíná se oprava komory 1130. Na KB 2 by  
15. 3. mělo začít přezdívání 18 stěn (možná 1-2 týdenní prodleva jsou vzhledem k problémům 
s dodávkami materiálu). Měla by proběhnout úprava pokynu jak provozovat ve větrných dnech. Na 
chemii dnes proběhla výměna 100 m potrubí na OVAK. Začíná oprava pračky 4113 (patro jemného 
praní), pracoviště předáno Hutnímu projektu. Z důvodu velkého větru 10. 3. došlo k odfouknutí 
pásů na odprašovacích stanicích KB a VKB.   
 

Ing. David Božoň – záv. 14 

Minulý týden byly na SJV dva úrazy (zakopnutí – pohmoždění stehna, naražení kolena). 
Zaměstnanci byli převedeni na náhradní práci. Výrobu za únor poznamenala nízká zakázková 
naplněnost. 
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Závěry VZO : 

 
HCC: Plán na únor byl 18 kt, skutečnost 19 586 t. Sklady jsou pod 20 kt. Instalovaly se nové 
sloupy, je to bezpečnější. Chceme koupit dvě nové stolice a ostatní opravit (lepší tolerance). 
Rovnačka by měla mít novou skříň, hřídele a ložiska. Druhá rovnačka by se měla repasovat. 
SJV: Výroba za únor byla 39 300 t. Na závěr února byl nedostatek zakázek. Začátkem března se 
stálo. Oproti plánu jsme ve skluzu. 
KD trať: Zakázky byly, ale porouchal se motor na čtyřbloku. Teď už jedeme na dvě žíly. Budou se 
instalovat nové koncové nůžky. 
Plán odstávek na střední opravy: 
KD trať: Od 30.9. - 3.11 (4-5 týdnů) -  instalace nůžek + stavební úpravy 
SJV: 22.11.-6.12. – instalace odsávání rovnaček, nůžky a vazačky. Na peci č.1 budou nové 
rekuperátory a odvodnění (26.10.-6.12.). Budeme provozovat na jednu pec. 
HCC: 4.11.-17.11. střední oprava tratě, 24.11.-1.12. oprava rovnačky 
 
I.Pěknica: Úrazy byly správně řešeny. Zraněný zaměstnanec nahlásil incident mistrovi, ten zavolal 
sanitku a zajistil šetření. 
 
M. Korta: Bude na nové rovnačce nový typ válců? 
Ing. Božoň: Ne, zůstanou staré. 
 
I.Pěknica: Jak bude probíhat oprava vazačů? 
Ing. Božoň: Plánujeme vyměnit dva vazače za nové a staré poslat na repasi. Postupně tak chceme 
obměnit všechny vazače (budou vázat drátem o průměru 7 mm, svazky budou pevnější). 
 

Ing. Pavel Frýda – AMDS CR 

Neplníme business plán, ale operativní plán se plní. Za březen máme 8,5 kt, bude asi 19-20 kt. 
V době hromadné dovolené v dubnu bude probíhat čištění a oprava FIMI (rovnačka). Na 
Ruthneru, podélné i příčné lince bude vždy přítomna jedna osádka, takže část zaměstnanců 
bude mít volno a část bude v práci. Poptávka po dlouhých výrobcích stoupá. Po výpovědích 
budeme doplňovat stavy (o 5 zaměstnanců). Od poloviny roku bychom měli jet na 8 čet. Šatny 
na dělicích linkách nejsou v dobrém stavu. Po výměně potrubí se šatny vyčistí a vybere se 
firma na opravu sprch. Příští týden budou výrobní porady. Svitky z Polska nenakupujeme 
z důvodu vysoké ceny (dotaz z minulého zasedání). 
 
M. Pastýrik: Probíhá nábor zaměstnanců do kmene za odchozí kmenové zaměstnance? 
Ing. Frýda: Do kmene jsme nabírali v loni a chceme tak pokračovat dál (zaměstnanci, kteří se 
osvědčí). 

 

Ad 4)     Informace o prodeji AMO 

V. Prak: Proces projednání prodeje nepovažujeme za uzavřený. Ani Evropská rada zaměstnanců 
nevydala žádné rozhodnutí a nebere prodej jako projednaný.  Stále jsme nedostali odpověď na 
otázky týkající se emisních povolenek, Tamehu, nákupu klíčových surovin, dividend, kupní smlouvy 
a zahraničních manažerů.  Zástupci z Liberty House by měli navštívit AMO v posledním týdnu 
v březnu.  
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Závěry VZO : 

 

Ad 5)     Průběžné plnění úkolů, nové úkoly 
 

Úk.č.22 : Připravit materiál pro VZO ohledně návrhu změn v zásadách hospodaření. 
                 Zodp.: J. Javůrková, V. Prak,  T: 11.4.2019 
 

 
Úk.č.23 : Připravit materiál pro delegáty konference. 

                 Zodp.: J. Javůrková, V. Prak, M. Polášková, P. Slanina, DaRK,  T: 12.4.2019 
 

Úk.č.24 : Vybrat dárek pro účastníky V50.  
                 Zodp.: VZO,  T: 28.3.2019 
 

Úk.č.25 : Seznámit VZO se stavem našich webových stránek.  
                 Zodp.: J. Adámek, A. Konvička,  T: 28.3.2019 
 
 

 

 

Ad  6)     Organizační 

  

 V. Prak podal informace z Evropské rady zaměstnanců. Jednalo se o materiálu 
Jednotná doporučení pro subdodavatele skupiny ArcelorMittal a o prodeji AMO a 
ostatních firem, kde ERZ nevydala žádné stanovisko.  

 M. Polášková informovala o schůzce u GŘ, zlepšily se ceny dlouhých výrobků, 
poptávka se zvedá.   

 M. Pastýrik podal informace z prvního jednání štábu V50. 
 
 
 
 
 
 
 

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

Podpis místopředsedy ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 28. 3. 2019 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

 
 
Zapsal: 

  
 
Ing. Jitka Javůrková 

 
 
Schválil: 

 
 
Marta Polášková 

 
 
Dne: 

 
 
15. 3. 2019  


