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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2019/16 
 

Datum: 9. 5. 2019 Čas: 11:30-14.00 Místo: školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil: Ing. Petr Slanina - předseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: Ing. Kamil Kičmer, Ing. David Božoň, Ing. Jiří Král 

Nepřítomní: M. Puščák, S. Trávníček, M. Polášková, R. Kögler, P. Vítek - omluveni 
 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů  
4.  Informace o prodeji AMO 
5.  Vyhodnocení Konference ZO 
6.  Vyhodnocení turnaje v bowlingu 
7.  Průběžné plnění úkolů 
8.  Organizační  
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

      Předseda ZO kol. Petr Slanina seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO. 

     

  [2019/16] 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 

Situace na trhu není dobrá. Už musíme snižovat výrobu (není kde ukládat koks). 14-18.5 se zahájí 
opravy na KB 2 (přezdívání 6 stěn). Letos chceme přezdít 18 stěn. Stále hledáme zaměstnance na 
doplnění stavů. Běží program studentských brigád na léto. Dokončuje se oprava sirovodíkové 
pračky. Do konce druhého kvartálu by měla jezdit hasicí lokomotiva na VKB 11. S dodávkami 
surovin momentálně problém není. Situace v OKD je stabilizovaná.  

Ing. Slanina : Objevily se zprávy, že současní manažeři OKD nejsou aktivní. 
Ing. Kičmer : OKD je již v černých číslech, uhlí je na Karvinsku dost, má se těžit do konce roku 
2027.  
 
I.Maceček : Pracuje se na vytvoření nového stáčecího místa smoly? 
Ing. Kičmer : Pracuje se na tom, kreslí se k tomu dokumentace. 
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Závěry VZO : 

 
I.Maceček : Na biologii nefunguje nový systém softwaru. 
Ing. Kičmer : Už se na tom dělá. 
 
I.Maceček : Byla vyměněna jen část potrubí na OVAK. 
Ing. Kičmer : Přednostně se vyměnilo potrubí mimo areál hutě. Letošní rok se budeme soustředit 
na interní část.  
 
I.Maceček : Upozornil na nevyčerpanou loňskou dovolenou na chemii. 
Ing. Kičmer : Plánování dovolené je v kompetenci mistra. Zadá to jako úkol z ředitelské porady. 
 
V. Prak : OKD údajně nakupuje levné uhlí z Ruska a míchá to se svým uhlím. 
Ing. Kičmer : Máme zavedený systém kontrol. Bereme vzorky z vlaků a ty se testují v pokusné 
laboratoři.  
 
 

Ing. David Božoň – záv. 14 

Výroby jsou ovlivněné zakázkovou naplněností. Hutní podniky utlumují výrobu (Třinec, Košice, 
Krakov). Největší investiční akce jsou naplánovány na 4. kvartál. 
HCC : Plán na duben byl 18 kt, skutečnost 16 320 t (4 dny stání – výměna kabiny na jeřábu). 
Naplnění na květen je 18 kt. 
KD trať : Plán na duben byl 48 kt, skutečnost 46 800 t (byly problémy s nízkými výkony kampaně 
průměru 5,5). Květen je naplněn (50 kt – spíš menší průměry). Je plný sklad. 
SJV : Plán na duben byl 43 kt, skutečnost 43 139 t. Po-St se bude stát. Plán na květen je 48 kt.  
 
J. Ševěček : Dotaz na linku KOCH. Proč je tak tvrdý vstupní materiál? Jak to vypadá 
s betonováním podlahy? 
Ing. Božoň : Zkouška u externí firmy nedopadla dobře. Budeme upravovat chemii a profil drátu, aby 
drát nebyl tak tvrdý a během válcování se nekroutil. Na betonovou podlahu běží výběrové řízení.  
 
Ing. Slanina : Vracejí se už do výroby profily I, U, HEA, které se u nás dříve dělaly? 
Ing. Božoň : Na výrobu jsme připraveni, máme seznam potřebných věcí a nákladů (33 mil. Kč + 
náklady na 13 nových zaměstnanců). Na rozjetí výroby je potřeba 11 měsíců příprav. Zatím ale 
nemáme z obchodního oddělení zpětnou vazbu. V úterý jsme jednali s novými obchodníky, 
zákazníci na I-profily jsou v Německu. 
 
J. Havlický : Dotaz na měření délek na HCC za 9. stolicí. 
Ing. Božoň : Jsou nakoupeny kamery. 
 

 

Ing. Jiří Král – AMDS CR 

V dubnu proběhl delší blok oprav (oprava rovnaček, korekční zvedáky,…). Výroba byla 12,5 kt. Na 
květen je v systému 15 kt zakázek. U dalších se jedná o ceně. Více materiálu je na příčné linky. 
Máme 10 projektů rozjetých investic (bezpečnostní oplocení linek, nový jeřáb, centrování na 
Ruttneru, …). 
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Závěry VZO : 

 
M. Pastýrik : Počítá se s opravou střechy na podélné lince 2? 
Ing. Král : Opravovat střechy budeme (není to investice). Zalijí se praskliny (budeme to monitorovat 
dronem). Celá střecha na podélné lince 2 bude nahrazena sendvičovým systémem. Budeme to 
měnit postupně.  
 
 

Ad 4)     Informace o prodeji AMO 

Ing. Slanina: Na poslední schůzce se zástupci firmy Liberty House jsme pracovali na dohodě. O 
financování koupě se nejednalo. Celková zpráva Evropské komise o schválení prodeje zatím není 
nikde zveřejněna. Evropská komise změnila způsob financování koupě. Musíme v dohodě ošetřit, 
aby se dluh nepřenesl na naši společnost. Při strategických investicích jsme ochotni dále jednat o 
zaměstnanosti. Kolektivní smlouva bude platit do roku 2023. Na strategických pozicích nechceme 
zaměstnance dosazené z ArcelorMittal. Liberty House nemají problém nechat si auditovat účetní 
závěrky. Zúčastnil jsem se jednání předsednictva Tripartity u hejtmana Moravskoslezského kraje 
Ing. Vondráka. Zároveň jednáme s vládním zmocněncem pro Moravskoslezský kraj, který úzce 
spolupracuje s premiérem Ing. Babišem. 22.5. proběhne schůzka s novým ministrem průmyslu a 
obchodu Karlem Havlíčkem.  
 
 

Ad 5)     Vyhodnocení konference ZO 

Ing. Slanina : Konference proběhla dle plánu, pozitivní byla účast nejvyššího managementu firmy, 
který ocenil naše dotazy a připomínky, které se řeší. Poděkování konferenciérovi Ivanu Pěknicovi 
za vedení a moderování celé konference. 

 

Ad 6)     Vyhodnocení turnaje v bowlingu 

Proběhl již 14. ročník turnaje v bowlingu napříč celou ZO. Našim členům jsme přispěli na více než 
100 tréninkových hodin. Finále se zúčastnilo 12 mužstev, hrálo se na 3 kola. Zvítězilo družstvo 
Koksovny B, na druhém místě bylo družstvo z KD trati a třetí místo obsadila Soustružna. 
V jednotlivcích zvítězil Stanislav Bittner a za ženy Marta Polášková.   

 

Ad 7)     Průběžné plnění úkolů, nové úkoly 
 
 

Úkoly se průběžně plní. 
 

    
Úk.č.29 : Zajistit uvolňování zástupce údržby na zasedání VZO, konferenci a další. 
               Zodp. : Ing. Slanina               T: 21.5. 2019 
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Závěry VZO : 

 

Ad  8)     Organizační 

  

 VZO schválil dotaci 150 Kč na zájezd do Energylandie v Polsku. 

 Ing. Slanina informoval o tom, že jsme začali působit ve firmě ECOCOAL Slag 
Handling s.r.o., kde zastupujeme 25 nových členů.  

 VZO schválil vznik nové RÚD č. 13 pro ECOCOAL. 

 I.Pěknica podal informace z Hutnické odvětvové sekce OS KOVO. Díky nám se více 
hovoří o povolenkách. Podniky hutní skupiny Z-Group mají problémy s uzavřením 
kolektivní smlouvy. AMO údajně nečerpá z ekologických dotací na vědu a výzkum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Podpis předsedy ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 21. 5. 2019 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

 
 
Zapsal: 

  
 
Ing. Jitka Javůrková 

 
 
Schválil: 

 
 
Ing. Petr Slanina 

 
 
Dne: 

 
 
10. 5. 2019  


