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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2019/18 
 

Datum: 6. 6. 2019 Čas: 11:30-14.00 Místo: školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil: Marta Polášková - místopředseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: Ing. Martin Dryják, Bc. Jan Mikoláš 

Nepřítomní: 
S. Trávníček, R. Pastrňák, J. Adámek, R. Kögler, P. Vítek, J. Havlický, 
I.Maceček - 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 Valcířské 50 
6.  Průběžné plnění úkolů 
7.  Organizační  
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

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

     

  [2019/18] 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. Martin Dryják – záv. 14 

Zakázkové naplnění na červen je nízké. Opatření : omezení externích firem (na ukládání plocháčů 
na SJV využití zaměstnanců z HCC a ze slévárny), vybírání dovolené. MB sklad je přeplněný, 
v květnu měl vysokou expedici. 
Plán výrob na červen: 
HCC : 17 kt (reálný odhad je 15 kt; tento týden trať stojí) 
KD trať : 48 kt (reálný odhad je 40 kt) 
SJV : 44 kt 
P 1500 : 45 kt 
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Závěry VZO : 

 
M. Puščák : Plánuje se stání na KD trati? 
Ing. Dryják : Pravděpodobně ano (cca na 3 dny na konci měsíce). 
 
A.Konvička : Dotaz, zda budou lístky na nealko pivo. 
Ing. Dryják : Ano, budou. 
 
Ing. Slanina : Chystá se výroba HEA, HEB? 
Ing. Dryják : Ano chystá se výroba HEA a HEB 160. Je to v řádu měsíců. Obchodníci vidí slušný 
odbyt na trhu. 
 
Ing. Slanina : Dotaz na nový typ ocelové důlní výztuže pro Polsko. 
Ing. Dryják : Proběhla třetí zkouška. Běží to. 
 
Ing. Slanina : Jak to vypadá s rozjezdem linky KOCH? 
Ing. Dryják : Příští týden přijede zástupce firmy KOCH poradit se seřízením linky. Tento týden by 
se mělo uzavřít výběrové řízení na betonáž podlahy. 
 

 

Bc. Jan Mikoláš – AMDS CR 

Výroba v květnu byla 21 kt (ke splnění business plánu chybělo 400 t). Rozjezd června je 
pomalý. Business plán na červen je 21 kt, operativní plán je 18 kt. Podélná linka č.2 nyní stojí, 
probíhá 5-ti denní oprava. Převzali jsme cenu za bezpečný podnik. 1.6. jsme nabrali 3 
zaměstnance do kmene. 17.6. se začne dělat bezpečnostní oplocení výběhu linky FIMI. Ve 3. 
kvartálu je v plánu nový software ne řízení linky FIMI, nový jeřáb a oprava jeřábové dráhy. 
Začalo se pracovat na optimalizaci podélných linek.  
 
M. Pastýrik : Je cena za bezpečný podnik spojená s nějakou finanční odměnou pro 
zaměstnance? 
Bc. Mikoláš : Ne, je to prestižní záležitost. 
 
M. Pytlík : Budete brát přes léto brigádníky? 
Bc. Mikoláš : Ano, máme požadavek na 6 brigádníků z důvodu čerpání dovolené. 

 

Ad 4)     Informace o prodeji AMO 

Ing. Slanina: Liberty House předělala dohodu, na které jsme pracovali. Strana odborů na to 
reagovala zasláním zdůvodnění našich požadavků, které ze smlouvy vypustili. Dále nám poslali 
smlouvu o mlčenlivosti, která se odkazuje na britské právo. Chtějí mlčenlivost na všechno, což je 
pro nás nepříjatelné. Příští týden bude v Bruselu u INDUSTRY ALL schůzka se všemi jednotkami, 
které se prodávají. Jednat se bude o nadnárodní dohodě, kterou jsme již dříve doplnili o naše 
požadavky. Jednání se za stranu odborů zúčastní Ing. Slanina, Ing. Bečica a P. Fichna. Zástupci 
Liberty House se rovněž sešli s premiérem. Stát projevil zájem o místo v Dozorčí radě, což bylo 
přislíbeno. 
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Závěry VZO : 

 
 

Ad 5)     Vyhodnocení Valcířské 50 

M. Pastýrik : Seznámil členy VZO s průběhem 46. ročníku Valcířské 50. Počasí nám přálo, 
účastníci uvítali stánky Vodafonu a České průmyslové zdravotní pojišťovny s reklamními předměty 
a také ocenili letošní novinku – možnost stáhnout si trasu do telefonu pomocí QR kódu. Rovněž 
nás potěšila hojná účast zástupců vedení firmy (GŘ-Patil Ashok, ŘP-Mgr. Veronika Muroňová, 
ŘKF-Ing. Tomáš Telúch, ŘZ14-Ing. David Božoň, ŘB-Ing. Jiří Michálek, ŘV AMDS – Bc. Jan 
Mikoláš a další). Celou akci všichni hodnotili velmi kladně. 

 

Ad 6)     Průběžné plnění úkolů, nové úkoly 
 
 

Úkoly se průběžně plní. Nové úkoly nejsou 
 

        

 

Ad  7)     Organizační 

  

 Ing. Slanina podal informace z Dozorčí rady.  

 I.Pěknica informoval o komisi BOZP, která se konala na TAMEH. TAMEH jede na 
nejnižší možný výkon. Požár na aglomeraci nebude mít vliv na výrobu. 

 V. Prak informoval o spolupráci se zaměstnanci ECOCOAL Slag Handling s.r.o. při 
tvorbě kolektivní smlouvy. 

 VZO odsouhlasil cenu zájezdu na Pasohlávky pro dospělé 1200,- Kč a pro děti 800,- 
Kč. 

 VZO odsouhlasil cenu zájezdu do Tater 1600,- Kč.  
 
 
 

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

Podpis místopředsedy ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 20. 6. 2019 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

 
 
Zapsal: 

  
 
Ing. Jitka Javůrková 

 
 
Schválil: 

 
 
Marta Polášková 

 
 
Dne: 

 
 
7. 6. 2019  


