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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2019/14 
 

Datum: 28. 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, Bc. Jan Mikoláš, Ivana Neuwirthová 

Nepřítomní: Ing. T. Santarius, R. Pastrňák, P. Vítek, S. Hradil, V. Prak - omluveni 
 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů  
4.  Informace o prodeji AMO 
5.  Stav kolektivního vyjednávání v AMDS CR 
6.  Příprava Valcířské 50 
7.  Plán zasedání na II. čtvrtletí 2019 
8.  Průběžné plnění úkolů 
9.  Organizační  
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

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

     

  [2019/14] 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 maximum. 5 kt se bude prodávat externě. Dojde k posunutí termínu 
opravy 18 stěn z důvodu dodavatele zdiva. Mělo by se však vše stihnout v tomto roce. Na KB 1,2 
chybí 8 zaměstnanců. Na VKB11 se opravuje komora 1130. Na provoze chemie  probíhá oprava 
pračky 4130 a probíhají opravy potrubí na OVAK. Prémiové ukazatele za I. čtvrtletí by měly být 
splněny. Na provoze chemie dochází po odchodu Ing. Martiníka k organizačním změnám.  
 
I.Pěknica : Na parkovišti kamiónů za SJV jsou stále hromady koksu. 
Ing. Nierostek : Část plochy byla uvolněna, parkoviště zprovozněno. S koksem, který ještě zůstává 
se z větší části počítá na spotřebu v rámci výrob v podniku a aktuálně se řeší i odprodej. 
 
I.Maceček : Vlivem projíždějících nákladních aut praská budova na odsíření. Kontrola 
v energokanále, který vede na energetiku zjistila, že jsou zavařená úniková víka. 
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Závěry VZO : 

Ing. Nierostek : Převoz koksu je v rámci aktuálních výrob v podniku zajišťován nákladními auty, tak 
aby nemuselo dojít k omezení výroby na Koksovně. Energokanál – v případě těchto zjištění je 
nutno postupovat standardním způsobem a vzniklý nesoulad navést do systému IMIS jako 
bezpečnostní závadu z požadavkem na údržbu. Aktuálně se řeší s údržbou. 
 
P. Gřunděl : Materiál, který je přivezen na přezdívání komory 30 tam leží již cca 2 měsíce a je křivý. 
Ing. Nierostek : Předá Ing. Romanskému. Podobná zjištění je třeba okamžitě hlásit, aby nedošlo 
k poškození společnosti. 
 

Ing. David Božoň – záv. 14 

Všechny tratě jedou podle plánu. Výhled výroby na březen : 
HCC : operativní plán 18 kt, výroba bude asi 18,5 kt 
SJV : operativní plán 45 kt, výroba bude asi 44,7 kt 
KD trať : operativní plán 46 kt, výroba bude asi 47 kt 
Na HCC budou 2 nové stolice a ostatní se budou repasovat. Proběhla instalace nové kabiny na 
jeřábu. Na SJV se v pondělí stojí. Bude probíhat příprava na výrobu pružinové oceli (1300 tun). Na 
KD trati se budou v říjnu instalovat nové koncové nůžky. Máme rozjednanou výměnu a opravu 
vazaček (jedna bude nová). 
 
M. Puščák : Která firma dělá vazačky? 
Ing. Božoň : Firma Sund. Chceme, aby vazačka vázala i těžší svazky. 
 
A.Konvička : Je na duben dost zakázek? 
Ing. Božoň : Tratě ještě nemáme zcela naplněné.  
 

Ivana Neuwirthová – BUHR partner záv. 14 

Přišla projednat neomluvenou absenci zaměstnance z HCC, která byla následkem pozitivní 
zkoušky na alkohol. Dojde u něj ke krácení dovolené o 4,5 dne a ukončení pracovního poměru 
dohodou. 
VZO neomluvenou absenci projednal. 
 
 

Bc. Jan Mikováš – AMDS CR 

Operativní plán splníme. Výroba by mohla být 19,7 kt. V dubnu proběhne 14-ti denní oprava na 
FIMI (repase rovnaček). V třetím dubnovém týdnu půjde do opravy podélná linka 2 a ve čtvrtém 
týdnu příčná linka. Linky, které nebudou zrovna v opravě pojedou na 50% kapacity. Zaměstnance 
přesuneme na linky, které pojedou. Minulý týden proběhly výrobní porady. Zakázkové naplnění na 
leden a únor bylo slabší. V dubnu počítáme vyrobit 11 kt. Vypadl nám zákazník FB TRADING 
(finanční problémy), který dělal 1/5 výroby. Obchodníci se snaží oslovit přímo koncové zákazníky. 
Nabíráme náhradu za 5 zaměstnanců, kteří dali výpověď. Jsou to zaměstnanci z Polska. Proběhlo 
první kolo kolektivního vyjednávání.  

M. Pastýrik : Jak to bude se zákazníkem Steel Profil? 
Bc. Mikoláš : Byl to náš druhý největší zákazník. Snížil objednávky, protože přechází na 
mikrolegovanou ocel, která má vyšší pevnost a nižší hmotnost (vyrábí lešení). Materiál pro ně jsme 
brali z Krakowa (cena je nyní vyšší). Chceme se to naučit dělat u nás. 
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Závěry VZO : 

Ad 4)     Informace o prodeji AMO 

Ing. Slanina: Ve středu 27.3. proběhla schůzka se zástupci Liberty House. Dohodli jsme se, že 
vznikne užší pracovní tým, který se bude zabývat trojdohodou mezi odbory, Liberty House a 
státem. První schůzka tohoto týmu je naplánována na 8.4. Do té doby se musí strana odborů 
dohodnout, kdo nás bude u tohoto jednání zastupovat. K setkávání by mělo docházet častěji. 
Povolenky v hodnotě cca 250 mil EUR zůstanou v Ostravě. Budeme požadovat navýšení investic 
v naší firmě o tuto částku. Za stranu odborů je klíčovým tématem způsob financování koupě. 
Obáváme se, že touto transakcí dojde k neúměrnému zadlužení naší firmy, které do budoucna 
bude ohrožovat naší existenci. 
Současně s prodejem firem AM probíhá zkrácené řízení v Evropské komisi, které má zhodnotit, 
zda firma Liberty House nebude mít po nákupu podniků majoritu na trhu.  

 

Ad 5)     Stav kolektivního vyjednávání v AMDS CR 

Ing. Slanina, M. Pastýrik : V úterý 26.3. proběhlo první kolo kolektivního vyjednávání. Dosavadní 
Kolektivní smlouva byla prodloužena o 1 měsíc. Zaměstnavatel chce Kolektivní smlouvu 
přizpůsobit AMO. Další kolo vyjednávání bude ve čtvrtek 4.4. 

 

Ad 6)     Plán zasedání na II. čtvrtletí 2019 

 

VZO schválil plán zasedání na II. čtvrtletí 2019. 

 

Ad 7)     Příprava Valcířské 50 

     M. Pastýrik podal informace z prvního jednání štábu V50. Další zasedání štábu V50 bude 5.4. ve           

12:30 hod.  9.4. proběhne jednání se starostkou Ostravice. 

 

Ad 8)     Průběžné plnění úkolů, nové úkoly 
 
 

Úk.č.13 : Formulovat návrh na změnu v Zásadách hospodaření týkající se pojistky. 
                 VZO odsouhlasil návrh DaRK. Bude předloženo ke schválení delegátům konference. 
 

Úk.č.20 : Navrhnout mechanismus vyplácení sociální podpory při odchodu do důchodu. 
I.Pěknica předložil návrh, který VZO odsouhlasil. Bude předloženo ke schválení 
delegátům konference. 

 
Úk.č.26 : Pravidelně předávat informace z jednání dozorčí rady VZO. 

                 Zodp.: Ing. Slanina,  T: trvale 
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Závěry VZO : 

 
 

 

 

Ad  9)     Organizační 

  

 Ing. Slanina podal informace z konference oblastního výboru OS KOVO. Za obvod 
Ostravy a Frýdku-Místku byl zvolen Marcel Pielesz. 

 Ing. Slanina informoval o novém vedoucím regionálního pracoviště Ostrava, Martinu 
Sýkorovi (bývalý předseda z Vítkovic), který nahradil Ing. Kozla. 

 Ing. Slanina podal informace z jednání s managementem. Postupně se mění situace 
na trhu práce, v agenturách práce by již mělo být dostatek zaměstnanců. 
Zaměstnanci, kteří přechází z agentur práce do kmene, budou muset projít kurzem, 
který připravuje zaměstnavatel pro jednotlivé závody. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Podpis místopředsedy ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 11. 4. 2019 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

 
 
Zapsal: 

  
 
Ing. Jitka Javůrková 

 
 
Schválil: 

 
 
Marta Polášková 

 
 
Dne: 

 
 
29. 3. 2019  


