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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2015/27 
 

Datum: 29. 10. 2015 Čas: 11:30-14.00 Místo: školicí středisko Rybníček 
Jednání řídil:  Prak Vítězslav - předseda 
 
Přítomní účastníci : 
ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: 
Bc. Jan Mikoláš,  Mgr. Denisa Sedláčková, Ing. Petr Šuchma  
Ing. Zdeněk Kuča, Ivo Maceček 
 

Nepřítomní: Krausz, Gratzova, Marton, Pastrňák, Vítek, Vlach, Motal - omluveni 
 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR  
4.  Projednání změny prac. režimu na LK-Provozní laboratoře  

5.  Organizační 
 

Závěry VZO : 

 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

      Předseda ZO kol. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO. 
 
        
       [2015/27] VZO schválil navržený program zasedání.  

Ad 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

 K zápisu nebyla vznesena žádná připomínka. 
 

Ad 3) Aktuální informace ředitelů závodů 
 

 
Bc. Mikoláš Jan – AMDS CR 
  
Výroby: Výrobní plán do konce měsíce října se splní (plán 22 kt., skutečnost cca 24 kt). 
Objevují se poruchy (odvíječka PDL 2). Finalizuje se expedice (klopení svitků).  
Výhled na listopad : zatím nejistý, na 8 čet se pojede pravděpodobně do 15.11. 
Minulý týden došlo k drobnému poranění – vystříknutí chemikálie do očí. Zaměstnanci byl 
proveden výplach očí, nyní je bez problémů.  
Rozběhla se oprava střechy. Minulý týden proběhly výrobní porady (informace o splnění 
prémií za 3. čtvrtletí na 120 %). 
 
Pastýrik : Od kterého data bude realizován převod dvou agenturních zaměstnanců do 
kmenu? Budou mít pracovní smlouvu na dobu neurčitou ? 
Bc. Mikoláš : Od 1.11.2015. Druh pracovní smlouvy zjistí.  
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Závěry VZO : 

 
Ing. Slanina : Avizovaný propad výroby je kvůli nedostatku materiálu nebo zakázek ? 
Bc. Mikoláš : krátkodobý propad (2-4 dny) je kvůli nedostatku materiálu ze Steckelu, 
dlouhodobý je z důvodu nedostatku zakázek (ceny šly dolů, Čína dodává levnou ocel do 
Evropy). 
Ing. Slanina : Jak funguje linka Fagor ? 
Bc. Mikoláš : Linka Fagor by měla vyrábět 17-20 kt /měsíc, ale zatím vyrábí 7 kt /měsíc, 
objevily se technické problémy. 
 
 
Ing. Zdeněk Kuča – záv. 14 
 
Výroba na HCC stojí do 5.11., SJV má vyrobeno navíc cca 1500 t, drátová trať má manko 
cca - 2 300 t, HCC – 1 300t. 
Výhled na listopad : prozatím nejsou tratě naplněny. 
Na HCC je od 14.12. do 13.1. naplánováno stání, na drátové trati je to od 27.12. do 12.1. 
V lednu by se mělo jet naplno, zakázky by měly být, i když za nižší ceny. 
 
Konvička : Jak to vypadá se zakázkami na HCC na listopad ? 
Ing. Kuča : Od 5.11. se HCC rozjede na 3 směny, naplnění by mělo být. 
Puščák : Jak to bude na drátové trati v průběhu vánočních svátků ? 
Ing. Kuča : Přes Vánoce se pojede.  
Ing. Slanina : Proč je na HCC jedna směna navíc, když je problém se zakázkama ? 
Ing. Kuča : Zakázky jsou, ale ne všechny jsou nahrané v systému. 
Pěknica : V době stání na HCC a drátové trati budou probíhat opravy ? 
Ing. Kuča : Ano, budou probíhat střední opravy. 
 

 
 
Ad 4)     Projednání změny prac. režimu na LK – Provozní laboratoře 
 
Ing. Šuchma Petr 
 
Informoval o způsobu optimalizace činností OTK na záv.14 a to sloučením OTK na HCC a KD 
trati. Zaměstnanci OTK budou rotovat na obou tratích, sníží se tím i jejich tepelná zátěž. 
Dalším krokem bude automatické uvolňování ložných listů (hlavně na HCC).  
 
Mgr. Sedláčková Denisa 
 
Optimalizace činností OTK na záv.14 se dotkne čtyř zaměstnanců, jejichž pracovní místa 
budou k 30.11. zrušeny. Prvotně se pro ně hledá nové uplatnění, pokud se nenajde vhodné 
uplatnění, s kterým by zaměstnanci souhlasili, bude jejich pracovní poměr ukončen na 
organizační změnu dle platné KS. Závod 14 nabídl pozice nynějších agenturních 
zaměstnanců a to strojník lisovací stanice.  
 
Konvička : čtyři zaměstnanci, kterých se optimalizace týká už o tom ví ? 
Mgr. Sedláčková : zatím ne, nejdříve jsme chtěli informovat VZO, zaměstnanci budou 
informováni v průběhu příštího týdne. 
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Závěry VZO : 

 
 
Ing. Slanina : kolik je na záv. 14 agenturních zaměstnanců a proč zmiňovaným čtyřem 
zaměstnancům budete nabízet zrovna nejtěžší pozici ? 
Mgr. Sedláčková : na tuto otázku neumím odpovědět, protože nejsem BUP HR partner pro       
záv. 14. Záv.14 potvrdil, že toto je jediná pozice, kterou mohou nabídnout.  
Ing. Slanina : Jsou momentálně předáci na záv. 14, kteří budou z 20 % svého času 
nahrazovat práci OTK skutečně nevytíženi ? 
Na tento dotaz nebyla dána odpověď. 
Ing. Kuča : v minulosti byli ušetřeni lidi na štítkování s tím, že toto bude provádět OTK. Nyní 
budou OTK redukováni. 
Ing. Slanina :  Kdo bude zodpovědný za kontrolu výroby ? 
Ing. Šuchma : provoz musí kontrolovat, co vyrábí. 
Puščák : vyslovil názor, že na drátové trati musí být dva OTK a bylo by dobré vytvořit nové 
pracovní místo – štítkař. 
Ing. Šuchma : na drátové trati je nyní 40 % prostojů. 
Prak : navrhl schůzku přímo na pracovištích včetně popisů pracovních míst. Jak zaměstnance 
ohodnotíme, když jim přidáme činnosti ? 
Mgr. Sedláčková : mzdové ohodnocení zaměstnanců zatím řešeno nebylo. 
 
Ing. Šuchma : informoval o nutnosti změny pracovního režimu v LK-Provozní laboratoře na 
koksovně od 1.11.2015. Souvisí to s centralizací provozních vod na jedno místo, kdy vyvstala 
potřeba rozjetí i  noční směny. Zaměstnankyně byly se změnou seznámeny.  
Maceček : byly v této souvislosti provedeny nějaké personální změny ? 
Mgr. Sedláčková : jednalo se o dvě pracovní místa agenturních zaměstnanců. Dobrovolně se 
přihlásila jedna kmenová zaměstnankyně před důchodem, že by měla zájem skončit na 
organizační změnu. Tímto jedna agenturní zaměstnankyně končí pracovní poměr k 31.11. a 
druhá se bude řešit až v únoru-dubnu příštího roku.  
Kögler : zaměstnankyně, které přechází na noční směny musí chodit na preventivní prohlídku 
co jeden rok ? 
Ing. Šuchma : ano, všechny byly na mimořádné preventivní prohlídce. 
 
Ing. Slanina : řešili jste roční fond pracovní doby u zaměstnanců, kteří přecházejí na noční 
směny ? 
Mgr. Sedláčková : zatím jsme neřešili, budeme se tím zabývat.  
Ing. Slanina : pokud dojde k navýšení činností u zaměstnanců, jsou již nějaké návrhy na 
změnu finančního ohodnocení ? 
Mgr. Sedláčková : zatím jsme neřešili, podíváme se na to.  
 
 
Ad 5)     Organizační 

• VZO schválil sociální výpomoci při dlouhodobé nemoci kolegům : Jaroslav Klein 
(provoz 1651), Robert Valošek (provoz 3110), Miloslav Motyčka (provoz 3110), Marcel 
Malý (provoz 3110), Jaromír Kopčák (provoz 1031), Rudolf Mana (provoz 1041), Jiří 
Šotek (provoz 1041). 

• VZO schválil nákup kalendářů na rok 2016. 
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Závěry VZO : 

 

• Prak : podal informace z managementu.  

Budou se měnit pracovní smlouvy zaměstnanců a to z důvodu uvedení do souladu 
s legislativou (místo profese bude uveden druh práce; další informace, jako je pracovní 
doba atd. budou v dodatku k pracovní smlouvě; navíc bude další dokument : informace 
zaměstnanci).     ¨ 

Generální ředitel sdělil, že v ocelářství je zpátky krize, cena šrotu jde dolů, čímž začínáme 
být proděleční. V Turecku zavřeli ocelárny a nakupují bramy z Číny. V Košicích snižují 
náklady (zboží z Asie se dostává i na slovenský trh).                       

Do oceláren v Číně investovali evropští akcionáři, kteří lobují za to, aby na zboží z Číny 
nebyly uvaleny cla.  Čína má nyní přebytek 350 mil. tun.     

BP se údajně nesplní, 4. čtvrtletí bude špatné.  

AMEPO překračuje BP, i 4. kvartál je naplněný.                                                            

V pátek proběhl výbor BOZP na vysokých pecích. Ing. Michálek podal informace o 
branách. Od 1.1.2016 budou brány Vratimovská, Hasičárna a Jižní brána otevřeny pouze 
na přelomu směn (5:00-6:30,…). Brána na Zařičí bude v Po-Pá otevřena od 5:00 do 23:00 
hod, v So a Ne pouze na přelomu směn. Hlavní brána zůstává otevřena nepřetržitě.  

• Prak : informoval ohledně klimatik na jeřábech. Do konce roku jich bude 5, v roce 2016 
5-6. 

• Ing. Slanina : informoval ke dni dobrovolnictví (4.12.) o možnosti zúčastnit se pomoci 
v Nové Vsi (Žebřík). 

• Prak : obdrželi jsme odpověď na náš dopis od fy AmpluServis  a.s. V dopise se uvádí, 
že nemohou uzavřít dodatek ke kolektivní smlouvě, kterou jsme uzavřeli s AMDS CR. 
V úterý 3.11.2015 se uskuteční setkání s předsedou jejich odborové organizace.  

• Ing. Slanina : informoval ohledně 1. kola kolektivního vyjednávání, které proběhlo 
minulý týden.  Zaměstnavatel vyložil svoji představu vyjednávání. Nechce vyjednávat 
pro AMO a.s. a dceřiné společnosti současně, ale ve třech skupinách.                             

1) AMO a.s                                                                                                                      

2) AMEPO, TAHEH, Technotron  

               3) AMDS CR, AMD, Tubular Karviná 

                                                                                     

               Dále nastínil dvě možnosti způsobu vyjednávání, a to buď vyjednávat o návrhu                 
kolektivní smlouvy, kterou předložil zaměstnavatel a tento návrh doplňovat, nebo tvořit úplně 
nový text. Většina předsedů byla pro první způsob.                                               Zaměstnavatel 
má ve vyjednávací komisi tři stálé členy (Mgr. Rafaj, Mgr. Muroňová, Ing. Ševěčková), ostatní 
členy budou zvát podle aktuální oblasti vyjednávání.              
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Závěry VZO : 

 

                 Pěknica : dohodli se odboroví vyjednávači jakým způsobem se budou předávat     
průběžné výsledky vyjednávání zaměstnancům ?                                                         

              Ing. Slanina : nedohodli, já budu o všem informovat závodní výbor 

 

• Trávníček : jak to bude s vjezdem kol do areálu od 1.11.?                                                  
Prak : na výboru BOZP se o tom diskutovalo, bude upřesněno 

• Pastýrik : jak řešit špatný signál Vodafonu :                                                                        
Prak : pokud se objeví jakýkoliv problém, je nutno toto řešit individuálně na bezplatné 
lince Vodafonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
 
 
  
  ………………………………………. 

 
Podpis předsedy ZO (razítko) 

 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 12. 11. 2015 

Místo: školicí středisko Rybníček 
Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsala:  Javůrková Jitka Schválil: Prak Vítězslav Dne: 19. 10. 2015  


