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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2019/8 
 

Datum: 3. 1. 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. Martin Dryják, Bc. Jan Mikoláš  

Nepřítomní: R. Pastrňák, P. Vítek - 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.  Stav kolektivního vyjednávání 
6.  Plán zasedání na I. čtvrtletí 2019 
7.  Průběžné plnění úkolů 
8.  Organizační  
9.  Nové úkoly 
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

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

      

     

   [2019/8] 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 

Jsou problémy s dodávkami materiálu na přezdívání komor na KB2. Předběžný termín dodání 
materiálu je druhá polovina února. Na konci 1. kvartálu by se mělo začít s přezdíváním. Na VKB 11 
je opravena komora 1160 – po opravě snížena koksovací doba z 23 na 19 hodin. Na provoze 103 
chybí 8 zaměstnanců, na provoze 104 chybí 6 zaměstnanců (nemocenské). Odkyselovač jede 
v testovacím režimu.  Odháněč bude v průběhu února. Prémiové ukazatele pro rok 2019 jsou 
připraveny. BP pro rok 2019 je připraven, není ještě schválen. 
 
I.Maceček : Koncem roku měla najet nová nádrž 23, ale nenajela. 
Ing. Nierostek : Opravená nádrž se má propojit s druhou nádrží, fungovala by jako sedimentační. 
Připomínky byly předány Hutnímu projektu, který zpracoval dokumentaci. Dokumentace je hotová. 
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Závěry VZO : 

 
I.Pěknica : Dotaz, zda neštěstí na dole ČSM bude mít vliv na dodávky uhlí. 
Ing. Nierostek : Ne, dodávky uhlí zůstanou zachovány.  
 
R. Kögler : Dotaz, zda firma Kadamo má na letošní rok podepsanou smlouvu. 
Ing. Nierostek : Smlouva s firmou Kadamo je podepsána. 
 
P. Gřunděl : Dotaz na lis pro VKB 11. 
Ing. Nierostek : Bylo slíbeno a schváleno v loňském roce. Po urgenci, by měly být dodány 2 kusy 
během února. 
 
S. Hradil : Budou odstraněny staré trubky čpavkové vody? 
Ing. Nierostek : Dělá to firma Mrozek. Staré potrubí se bude likvidovat během tříhodinového stání 
(4.1. nebo následující týden). S koncem zakázky bude vše uklizeno. 
 
S. Hradil : Budou se brát další agenturní zaměstnanci do kmene? 
Ing. Nierostek : Ano, počítá se s dalšími převody agenturních zaměstnanců do kmene. 

 

Ing. Martin Dryják – záv. 14 

Plán výrob na leden je na SJV a KD trati 48 kt, na HCC 22 kt. Je propad zakázek na P 1500. 
Pro dlouhé tratě bude oceli dostatek. Tandem č.8 je v poruše (potrubí odtahu). 

Ing. Slanina : Budou zařazeny do výroby profily, které byly převedeny do Polska? 
Ing. Dryják : Na konci roku bychom měli být schopni válcovat na SJV profily I, IPE.   
 
V. Prak : Proč je na P 1500 tak nízká výroba? 
Ing. Dryják : Je propad cen, nejsou zakázky. 
 
M. Pastýrik : Dotaz na linku KOCH. 
Ing. Dryják : Linka KOCH je připravená. Má certifikát pro německý trh. Na konci loňského roku 
dostala certifikát pro český trh. Má zažádáno o certifikát pro slovenský a polský trh. 
 
 

 

Bc. Jan Mikoláš – AMDS CR 

Výroba v prosinci byla 9 kt. Plán na rok 2018 byl podkročen o 5 kt (plnění na 98%). Na rok 
2019 je plán 250 kt. Chybí nám zakázky. Teď 3 dny stojíme. Na linkách začínáme s výrobou 
až 7.1. Plán na leden je 15 kt. Hledáme 3 agenturní zaměstnance. V době, když bude stát 
P1500, budeme opravovat linku FIMI (repase rovnačky). Chceme zahájit nákup schválných 
investic pro letošní rok.  

M. Pastýrik : Dotaz na výsledky 4. kvartálu 
Bc. Mikoláš : Ještě nejsou známy. Prémiové ukazatele by měly být splněny.   
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Závěry VZO : 

   
 

Ad 4)     Informace o prodeji AMO 

Ing. Slanina : 20.12. jsme se s ostatními předsedy sešli u GŘ a předali jsme další doplňující otázky 
na Liberty House. V druhém týdnu letošního roku proběhne jednání k emisním CO2 povolenkám, 
kde budu nadále trvat na zachování veškerého objemu námi držených povolenek. Očekávám, že 
během ledna nás navštíví jak zástupce Liberty House, tak nezávislý správce.  

 

Ad 5)     Stav kolektivního vyjednávání 

Ing. Slanina : Bylo dohodnuto, že odměnu 9 100,- Kč za překročení plánované EBITDY v roce 
2018, dostanou i zaměstnanci, kteří nastoupili do AMO a.s. po 1.10.2018 a pracovali u nás pod 
agenturou práce. Zaměstnavatel opět otevřel otázku kafeterie, kterou navrhuje zavést pro 
jednorázový příspěvek do penzijního připojištění (vypláceno v listopadové výplatě), příspěvek při 
narození dítěte a pro pracovní jubilea. Další kolo vyjednávání je 10.1. pro AMO a 11.1. pro 
AMEPO.   

 

 

Ad 6)     Plán zasedání na I. čtvrtletí 2019 

VZO schválil předložený Plán zasedání na 1.čtvrtletí 2019. 

 

 

Ad 7)     Průběžné plnění úkolů 

 
Úkoly se průběžně plní.  

 

 

 

Ad  8)     Organizační 

  

 VZO odsouhlasil jako kandidáta do dozorčí rady AMO a.s. Ing. Petra Slaninu. 

 Na SJV bude od 7.1. probíhat po dobu 6-ti týdnů rekonstrukce kantýny. Po důrazné 
intervenci předsedy naší ZO Ing. Petra Slaniny, bude zaveden náhradní prodej 
v zasedací místnosti SJV. 

 M. Klein informoval o chystaných jednodenních lyžařských zájezdech 25.1. na 
Donovaly a 15.2. do Oravské Lesné. VZO odsouhlasil dotaci 270 Kč pro naše členy a 
jejich rodinné příslušníky. 
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Závěry VZO : 

 

 

 

 

Ad  9)     Úkoly 
 
Úk.č.12 : Vyčíslit maximální stav pokladny během roku. 
               Zodp.: Ing. Javůrková, DaRK; T: konec března 
 
Úk.č.13 : Formulovat návrh na změnu v Zásadách hospodaření týkající se pojistky. 
               Zodp.: DaRK; T: konec února 
 
Úk.č.14 : Zaslat připomínky k Zásadám hospodaření. 
               Zodp.: VZO; T: konec února 
 
Úk.č.15 : Zaslat připomínky ke kafeterii. 
               Zodp.: VZO; T: 18.1.2019 
 
Úk.č.16 : Navštívit starostku Ostravice ohledně V50. 
               Zodp.: Ing. Slanina; T: konec ledna 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

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

Podpis místopředsedy ZO (razítko)               
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 18. 1. 2019 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

 
 
Zapsal: 

  
 
Ing. Jitka Javůrková 

 
 
Schválil: 

 
 
Marta Polášková 

 
 
Dne: 

 
 
4. 1. 2019  


