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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2016/44 
 

Datum: 23.6. 2016 Čas: 11:30-14.00 Místo: 
zasedací místnost ZO OS 

KOVO AMČR 

Jednání řídil:  Vítězslav Prak - předseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: 
Ing. Zdeněk Kuča, Ing. Král Jiří, Ing. Zbyszek Nierostek, Ing. Iveta Franková, 
Mgr. Jiřina Mrázková 

Nepřítomní: 
Stanislav Hradil, Ivan Pěknica, Jiří Havlický, Ing. Tomáš Santarius, Miroslav 
Korta - omluveni 

 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR 
4.  Mzdový vývoj za I. čtvrtletí 2016  
5.  Plán zasedání VZO na III. čtvrtletí 2016  
6.  Organizační 
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

      Předseda ZO kol. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO.        
      

  [2016/44] 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 
 
Minulý týden bylo stání na bateriích z důvodu opravy kolejí. Dále pokračují opravy komor. 
Výroba stále zůstává na maximálním množství. 6 deskových chladičů by mělo být dodáno do 
konce července, jeden už tady fyzicky je. Strojní chlazení by mělo najet v průběhu nejbližších 
dnů.  
 
I.Maceček : Dotaz, zda se budou zaměstnancům na Z10 v horkých dnech vydávat 
nealkoholická piva. 
Ing. Nierostek : Ano, budou součástí pitného režimu. Vedoucí kantýny je již objednala. 
 
R. Kögler : Dotaz, zda by na novém velínu Turbovny nemohlo být umyvadlo s vodou. 
Ing. Nierostek : Nyní se neuvažuje toto zřídit. 
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Závěry VZO : 

 
I. Maceček : Dotaz na střídače pana J. Blahuta. 
Ing. Franková : Pan Blahut ukončí pracovní poměr z důvodu obecné choroby. Bude mít 
nárok na Fond Perspektiva. Jeho náhrada bude řešena z trainee. 
 
V. Prak : Dotaz na plnění prémiových ukazatelů za 1-5 2016. 
Ing. Nierostek : Většina parametrů je plněna. 
 
I. Maceček : Dotaz, zda se funkce střídač má rozdělit. 
Ing. Franková : Ano, pracuje se na tom. Souvisí to s revizí diferenciačních tarifů. Nyní 
probíhá bodování, bude následovat revize popisu pracovních míst.  
 
R. Kögler : Dotaz, jak to vypadá s nakládací rampou na louh. 
Ing. Nierostek : Zjistí, dá vědět. 
 
 
 
Ing. Zdeněk Kuča – záv. 14 
 

Výroba v červnu HCC SJV KD P 1500 
       

 

Operativní plán    14 500 t     33 700 t    33 010 t   61 800 t 

Aktuální stav    15 696 t     31 800 t    34 405 t   52 855 t 

Rozdíl      1 196 t     - 1 900 t      1 395 t - 8 945 t 
 
 
Nedaří se plnit plán na SJV. Na HCC je od 28.6. do 3.7.2016 plánované stání pro nedostatek 
zakázek. KD trať má v červenci 5-ti denní opravu, SJV v srpnu. Roste objem dodávek do 
Jubailu. Ceny jdou nahoru. GŘ chce zpřísnit dohled nad expedicí a kamionovou dopravou. 
Bylo zřízeno oddělení MB skladu, vedoucí je Ing. Březina.  
 
A. Konvička : Dotaz na plnění prémií za 2. kvartál. 
Ing. Kuča : Nemá informace 
 
V. Prak : Dotaz na vysílačky na SJV, které byly schváleny jako investice a stále nejsou a 
zaměstnanci expedice si museli nakoupit své. Dále vyslovil výtku na stav jeřábů. 
Ing. Kuča : O vysílačkách neví, předá ŘZ. Špatný stav jeřábů ohrožuje plnění operativního 
plánu.  
 
A. Konvička : Dotaz, jaká jsou opatření ve vedrech pro jeřábníky. 
Ing. Kuča : Mají mít klidové přestávky a má se dodržovat pitný režim. 
 
M. Puščák : Dotaz, za jak dlouhou dobu musí při poruše klimatiky ji firma přijet opravit. 
Ing. Kuča : V původních smlouvách bylo do 48 hod. Je to však třeba ověřit. 
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Závěry VZO : 

 
Ing. Jiří Král – AMDS CR 
 

     V červnu je výpadek 9 směn (1 500 t materiálu) z důvodu nedostatku vstupního materiálu.  
     Odhad na červen je 25 kt. Výhled na 7. měsíc nevypadá dobře, hlavně na příčných linkách,  
     kde nejsou zakázky. Ve 27. týdnu, kdy jsou svátky, plánujeme dát zaměstnancům dovolenou. 
     Pracuje se na zprovoznění klopení svitků. 

 
V. Prak : Dotaz na jeřáb B2, kde není klimatika. 
Ing. Král : Projekt je již zkreslený, o prázdninách by měla snad klimatizace být. 
 
V. Prak : Dotaz, zda budou jako ochranné nápoje vydávat také nealkoholická piva. 
Ing. Král : Předá dál.  

 

 

 

Ad 4)    Mzdový vývoj za rok 2015 a I. čtvrtletí 2016  

 
Z 10 – Koksovna 
 
Ing. Slanina : V dělnických pozicích byla mzda oproti roku 2015 nižší o pár desítek korun 
z důvodu nižší odměny za EBIT a vyplacení odměny u některých zaměstnanců místo do 
mzdy, tak do důchodového pojištění. Klesá počet kmenových zaměstnanců, narůstá počet 
agenturních zaměstnanců. Tři zaměstnanci mají pracovní poměr na dobu určitou.  
 
Ing. Franková : Nahrazují se dlouhodobé nemoci, nejkritičtější je provoz 1041, je tam hodně 
nevybrané dovolené. Úkolem je doplnit stavy pomocí trainee. Pro Z10 je schváleno 7 nových 
trainee. Od 1.7. budou 3 agenturní zaměstnanci přesunuti do kmenu, od 1.9. jeden agenturní 
zaměstnanec.  
 
V Prak : Dotaz, kolik je zaměstnanců, kteří mají ještě starou dovolenou. 
Ing. Franková : Průměrný stav dovolené k 31.5.2016 je na stř. 1041 31,5 dnů, na bateriích je 
to 26 dnů. V květnu 2015 byl stav vybrané dovolené 7,15 dnů a v letošním roce to je 4,49 
dnů. 
 
Ing. Slanina : Loňská dovolena musí být vybrána do konce června, jinak si ji zaměstnanci, po 
nahlášení 14 dnů dopředu, mohou vybrat, kdy chtějí.  
 
M. Polášková : Dotaz na zaměstnance p. Santana, který byl převeden na strojníka 1, ale 
mzda mu nebyla navýšena. 
 
Ing. Franková : Veškeré navyšování mzdy je pozastaveno až do doby, kdy bude hotova 
revize diferenciačních tarifů. Nyní se připravuje seznam vyjímek, kde by se navýšení 
provedlo. 
 
Ing. Slanina : Dotaz, zda je již znám BU HR partner pro Koksovnu. 
Ing. Franková : Oficiálně to bude sděleno v pátek. 
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Závěry VZO : 

 
Z14 – Válcovny 
 
BU HR partner za záv.14 se zasedání nezúčastnil z důvodu zaneprázdnění, text  níže je ze 
zápisu z mzdové komise.  
 
Průměrná mzda za rok 2014 u kategorie D byla 30 797 Kč, za rok 2015 30 653 Kč. Pokles byl 
způsoben nižší odměnou za EBIT v roce 2015. 
Za 1-3 2016 byla průměrná mzda 28 258,- Kč, což je 99,8 % oproti 1-3 2015. Pokles je 
způsoben nižšími kvartálními prémiemi a nižší přesčasovou prací.   
Fyzický stav kmenových zaměstnanců k 31.12.2015 byl 610, k 31.3.2016 je 608. 
V loňském roce odešlo 36 agenturních zaměstnanců, letos jenom 2.  V loňském roce byli 4 
agenturní zaměstnanci převedeni do kmenu. Současný stav agenturních zaměstnanců je 115 
(trvalý stav je 88). 12 zaměstnanců je nabráno za dlouhodobé nemoci. Od 1.7.2016 bude 
převedeno do kmenu 6 agenturních zaměstnanců, od 1.9. dalších 6.  
Pracovní poměr na dobu určitou má 12 zaměstnanců. 
 
 
 
AMDS CR 
 
Mgr. Mrázková : Loňský rok byl ovlivněn tím, že 180 zaměstnancům svodidel a důlních výstuží 
byly vyplaceny odměny. Na základních mzdách je 2% nárůst. Za 1. kvartál 2016 je u 
kategorie D  nárůst průměrné mzdy o 909,- Kč (vliv příplatků). Na poklesu průměrné mzdy 
všech zaměstnanců jako celku mají vliv roční prémie, které byly nižší. Odměna za 
odpracované roky byla vyplacena pouze 40 % zaměstnancům, bylo doplaceno v dubnu. 
V tuto chvíli zastavujeme nábor zbývajících 4 agenturních zaměstnanců z důvodu nízkých 
zakázek. Současný stav agenturních zaměstnanců je 27. 
 
V. Prak : Dotaz na zaměstnance p. Máchu, který šel dělat na obchodní oddělení na Hutní 
prodejně a nemá navýšenou mzdu. 
Mgr. Mrázková : Zjistí a dá info.  
 
Mgr. Mrázková : Projednala neomluvenou absenci pana Vavříka. VZO neomluvenou absenci 
schválil.  

 

 

 

Ad 5)    Plán zasedání VZO na III. čtvrtletí  
 
Předseda ZO V. Prak předložil plán zasedání VZO na III. čtvrtletí, který byl VZO schválen. 
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Závěry VZO : 

 

Ad 6)     Organizační 

 VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kolegovi : Libor Hrbek (provoz 
23, AMEPO) 

  VZO schválil dotaci 200,- Kč na podzimní turistický zájezd do Jeseníků do Ramzové. 
Cena pro členy bude 50,- Kč, pro ostatní 250,- Kč. 

 V. Prak podal informace z managementu. Nové lokomotivy nemají klimatiky. Do 
podzimu budou nainstalovány čtečky a od 1.1.2017 budou sloužit k evidenci pracovní 
doby zaměstnanců. Od 18.7. začne zdravotní program – permanentky do sauny a na 
bazén, bude se cvičit jóga.  

 M. Puščák : Kantýna na HCC, když je stání, se na noční zavírá. Z KD trati na noční 
nemají kde jít na jídlo.  

 M. Pastýrik podal informace ze sportovní komise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  ………………………………………. 

 
Podpis předsedy ZO (razítko) 

 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 14. 7. 2016 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsala:  Ing. Javůrková Jitka Schválil: Vítězslav Prak Dne: 24.6. 2016  


