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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2019/19 
 

Datum: 20. 6. 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. Přemysl Hruška, Bc. Jan Mikoláš, Ivana Neuwirthová 

Nepřítomní: 
R. Pastrňák, M. Puščák, R. Kögler, S. Hradil, T. Santarius, J. Javůrková - 
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.  Mzdový vývoj za rok 2018 a I. čtvrtletí 2019 
6.  Plán zasedání VZO na III. čtvrtletí 2019 
7.  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. 
      

     

   [2019/19] 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 

V pátek 21. 6. 2019 proběhne na Koksovně Výbor BOZP. Výroby jsou 70 tis. t za měsíc, zvýšení 
předpokládáme ke konci roku. S přísunem surovin problémy nejsou. Některé nákupy zámořských 
uhlí se zrušily (snížená výroba, ne na sklad) a některé posunuly. Investiční akce a opravy běží. Na 
OOKP je hotový odháněč, odkyselovač, pračka jemného praní – vše po funkčních zkouškách. 
Přezdívání 18 stěn na KB2 běží. Plánujeme jednu stěnu navíc. Zaměstnanost – pokračuje 
doplňování stavů. Postupně přicházejí brigádníci. 
 
A. Konvička: Kolik tun koksu vyrobíte, když jedete naplno? 
Ing. Kičmer: Jsme schopni vyrobit 88-90 tis. tun. 
 



 
 
 
  

ZZZááákkklllaaadddnnnííí   ooorrrgggaaannniiizzzaaaccceee   OOOSSS   KKKOOOVVVOOO   

AAArrrccceeelllooorrrMMMiiittttttaaalll   ČČČeeessskkkááá   rrreeepppuuubbbllliiikkkaaa 

 

 

Interní materiál VZO strana 2   

Závěry VZO : 

 
I. Maceček: Na Turbovně údajně shořel motor turbíny. Představuje to nějaký problém? Strojní 
chlazení? 
Ing. Kičmer: Motor neshořel, poškodilo se ložisko v motoru. Oprava by měla trvat cca 4 týdny. Řeší 
se příčina. Teď jedeme na jedno turbo. Na strojní chlazení se byli podívat odborníci. Je nastaven 
plán a program, aby jelo na plný výkon. 
 
 

Ing. Šrubař – záv. 14 

Přišel projednat čerpání nařízené dovolené na HCC v termínu: 1.7. – 7.7.2019. 
VZO projednal čerpání nařízené dovolené. V červnu jede HCC v normálním režimu. KD – 26.6. 
zrušená dekáda, od 27.6.-30.6. bude stání na nedostatek zakázek. SJV 23.6.-25.6. bude stát na 
nedostatek zakázek (nebudou nahrané betony).  

Ing. Přemysl Hruška 

Přišel projednat nařízenou dovolenou na SJV v termínu: 5.7. – 7.7. 2019 .  
VZO projednal čerpání nařízené dovolené na SJV. 
 
Ing. Petr Slanina: Zazněla připomínka, že pokud firmě Holub nemá pokrytou směnu (3 
zaměstnanci) doplňuje se stav našimi zaměstnanci. 
Ing. Hruška: Toto se neděje. Pokud by se takto pracovalo, je za to zodpovědný mistr nebo předák a 
je to na vytýkací dopis. Máme vypracovány tabulky normy, podle kterých přesně víme, jestli 
odvedenou práci zaplatit firmě nebo našim lidem. U mistra úpraven i ranní směny je možnost do 
nich nahlédnout. Nařízená dovolená je zatím naplánována cca týden na KD, týden na HCC a týden 
na SJV. Zůstanou jen hlídky v počtu 8 lidí včetně mistra.  
 

I.Neuwirthová – BU HR partner záv. 14 

Přišla projednat neomluvenou absenci zaměstnance z HCC a krácení dovolené o 1 den. 
VZO projednal neomluvenou absenci. 
 
 

Bc. Jan Mikoláš – AMDS CR 

Na operativní rozpis 18 tis. tun máme ztrátu 1 tis. tun.  Zásobenost není nijak velká. Zakázkové 
naplnění je do půlky července. Jedeme naplno, materiálově jsme pokryti pro tento týden. P1500 
naplněn na 60 kt. Máme požadavek na 3 AZ na doplnění stavů a na 6 brigádníků. Neplánujeme 
žádná stání. Investiční akce běží dle plánu (na lince FIMI – bezpečnostní oplocení– do konce 
června, nový řídící systém – podepisuje se smlouva), jeřábová dráha, opravy střech. Máme 
schváleny peníze na nové záchody na šatně. Na Ruthneru se připravuje projekt na topení pro 
zlepšení mikroklimatických podmínek.  

     M. Pastýrik: Jak to vypadá s klimatizací na jeřábech?  
Bc. Mikoláš: V úterý byla podepsána smlouva pro z. 14, následovat budou další. 
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Závěry VZO : 

 

Ad 4)     Informace o prodeji AMO 

Nezávisle na sobě pracují dvě skupiny na dohodách k prodávaným jednotkám. Celoevropská 
dohoda mezi IndustriAll a Liberty House a místní dohoda mezi Liberty House a odbory v Ostravě, 
za podpory státu. 18.6.2019 byli naši zástupci v Bruselu, kde se zúčastnili jednání ohledně 
celoevropské (nadnárodní) dohody. Ta je v obecné rovině. Problémem je legislativa jednotlivých 
zemí. Další jednání je naplánováno na příští týden. Pozitivní zprávou je, že Liberty House zřídí do 
půl roku po převzetí jednotek Evropskou radu zaměstnanců. 

Místní dohoda – důležitou otázkou je, jakým způsobem bude financována transakce prodeje. Na 
dohodě se intenzivně pracuje. Některé body jsou již dohodnuté, některé jsou rozpracované a u 
některých nemáme shodu. Dohoda se bude podepisovat, až budou všechny body ve shodě. 

Podle Liberty House pořád platí termín převzetí k 1. 7. 2019. Evropská komise při rozhodnutí o 
vhodném kupci dala podmínku, že nejpozději k 15. 7. 2019 musí být jednotky převzaty.  

 

Ad 5)     Mzdový vývoj za rok 2018 a I. čtvrtletí 2019 

 

      Ivana Neuwirthová – BUP. záv. 14 

 Fyzický stav zaměstnanců ke konci roku 2017 byl 599 (70 agenturních) a konci roku 2018 byl 633 
(53 agenturních). Průměrný výdělek v kategorii D byl v roce 2017 – 30 576,37 Kč a v roce 2018 – 
33 265,33 Kč. V roce 2018 se podařilo vybrat v průměru 21,89 dnů dovolené. 
Za období 1. – 3. 2018 byl fyzický stav zaměstnanců 611 (59 agenturních), průměrný výdělek 
v kategorii D byl 30 511,02 Kč. 
Za období 1. – 3. 2019 byl fyzický stav zaměstnanců 629 (49 agenturních), průměrný výdělek 
v kategorii D byl 31 434,18 Kč. 

 

Ing. Hana Kratochvílová – BUP provozu 64 , 65, P 1500 

Na provoze 64 bylo v roce 2017 - 63 zaměstnanců (4 agenturní), v roce 2018 – 68 zaměstnanců 
(10 agenturních). Průměrný výdělek v kategorii D byl v roce 2017 – 33 512,29 Kč a v roce 2018 – 
37 284,07 Kč. V roce 2018 se podařilo vybrat v průměru 20,50 dnů dovolené.  Za období 1. – 3. 
2018 byl fyzický stav zaměstnanců 64 (3 agenturní), průměrný výdělek v kategorii D - 32 599,89 
Kč. Za období 1. – 3. 2019 byl fyzický stav zaměstnanců 69 (10 agenturních), průměrný výdělek 
v kategorii D - 34 909,91 Kč. 

Na provoze 65 bylo v roce 2017 131 zaměstnanců (12 agenturních), v roce 2018 – 128 
zaměstnanců (9 agenturních). Průměrný výdělek v kategorii D byl v roce 2017 – 27 719,10 Kč a 
v roce 2018 – 30 695,32 Kč. V roce 2018 se vybralo v průměru 25,38 dnů dovolené. Za období 1. – 
3. 2018 byl fyzický stav zaměstnanců 133 (8 agenturních), průměrný výdělek v kategorii D – 
27 416,56 Kč. Za období 1. – 3. 2019 byl fyzický stav zaměstnanců 130 (9 agenturních), průměrný 
výdělek v kategorii D – 28 662,04 Kč. 
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Závěry VZO : 

Ing. Holubová Lea – BUP záv. 5 

Na závodě 5 – Doprava bylo v roce 2017 - 367 zaměstnanců (31 agenturních), v roce 2018 – 378 
zaměstnanců (21 agenturních). Průměrný výdělek v kategorii D byl v roce 2017 – 33 990 Kč a 
v roce 2018 – 36 700 Kč. Rozdíl v přesčasech z důvodu nemoci byl 10 000 hod. Za období 1. – 3. 
2018 byl fyzický stav zaměstnanců 366 (24 agenturních), průměrný výdělek v kategorii D – 33 180 
Kč. Za období 1. – 3. 2019 byl fyzický stav zaměstnanců 376 (23 agenturních), průměrný výdělek 
v kategorii D – 34 133 Kč. Rozdíl v přesčasech z důvodu nemoci v tomto hodnotícím období byl 
800 hod. 

 

      Ad 6)     Plán zasedání VZO na III. čtvrtletí 2019 

  
     Plán zasedání na III. čtvrtletí bude předložen na příštím zasedání VZO. 

 

     Ad  7)    Plnění úkolů 

 
     Úkoly se průběžně plní.  

 

    Ad  8)     Organizační 

  

 VZO odsouhlasil nákup vstupenek a dotaci na muzikál Angelika (20. 10. 2019).  

 VZO odsouhlasil nákup a dotaci na britskou taneční skupinu STOMP (31. 1. - 2. 2. 
2020). 

 VZO schválil nákup kalendářů a novoročních přání. 

 Sportovní komise podala informace o chystaných akcích (Wisla, Sovinec-Dědova 
galerie, turnaj v badmintonu, v šipkách, adventní zájezd). 

           

 

 
 

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

Podpis předsedy ZO (razítko)           
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 4. 7. 2019 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

 
 
Zapsal: 

  
 
Marta Polášková 

 
 
Schválil: 

 
 
Ing. Petr Slanina 

 
 
Dne: 

 
 
21. 6. 2019  


