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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2017/56 
 

Datum: 5. 1. 2017 Čas: 11:30-14.00 Místo: školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil:  Vítězslav Prak - předseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: Ing. Zbyszek Nierostek, Bc. Jan Mikoláš, Ing. Zdeněk Kuča 

Nepřítomní: 
Jiří Motal, René Pastrňák, Aleš Konvička, Miroslav Puščák, Pavel Vítek, Ing. 
Tomáš Santarius - omluveni 

 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR 
4.  Stav kolektivního vyjednávání 
5.  Organizační 

 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

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

  [2017/56] 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 
 
Výroba v roce 2017 jede opět na maximum. Plán je 1 125 tis. tun suchého koksu. Od 10.1. 
by se mělo pokračovat na opravě stěn na KB2. Každý kvartál by to měly být 4 stěny. Přišly 3 
deskové chladiče,  bude se dělat zastřešení dmýchadla. Kvartální bonusy za provoz 103 jsou 
plněny na 106 %, za provoz 104 odsíření na 108 %, ostatní 114 %. 
 
I.Maceček : Zůstatek dovolené za loňský rok je nejhorší za posledních 5 let. 
Ing. Nierostek : Je to otázka na personální oddělení 
V. Prak : Na příští zasedání pozveme BU HR partnera Ing. Hoškovou. 
 
S. Hradil : Dotaz, zda na šatně 2 bude čtečka karet. 
Ing. Nierostek : Ano, bude. 
 
 



 
 
 
  

ZZZááákkklllaaadddnnnííí   ooorrrgggaaannniiizzzaaaccceee   OOOSSS   KKKOOOVVVOOO   

AAArrrccceeelllooorrrMMMiiittttttaaalll   ČČČeeessskkkááá   rrreeepppuuubbbllliiikkkaaa 

 

 

Interní materiál VZO strana 2   

Závěry VZO : 

 
S. Hradil : Na nočních směnách není možno nafasovat ochranné nápoje. Na ranní před 
noční je to taky problém z důvodu velkého množství nápojů. 
Ing. Nierostek : Zjistí, problematiku otevře. 
 
S. Hradil : Problémy při vydávání jídel automaty. 
Ing. Nierostek : Prosí o konkrétní případy. 
I.Maceček : Hlásili to na dispečink. 
 
S. Hradil : Telefonní číslo, na které se má volat při poruše automatu zvoní v uzavřené 
kantýně. 
Ing. Nierostek : Musí se domluvit s GTH jiné telefonní číslo. 
 
S. Hradil : Dotaz, zda je možno nafasovat na každou směnu varnou konvici. 
Ing. Nierostek : Jsou určeni zaměstnanci, kteří fasují materiál. Je třeba se obrátit na ně. 
 
S. Hradil : Skříňky na bateriích KB1,2 jsou společné, otevřené, všichni k nim mají přístup, 
mají tam i věci osobní potřeby. 
Ing. Nierostek : Zjistí, zeptá se na to. 
 
R. Kögler : Dotaz, zda jsou ještě problémy s dodávkami koksovatelného uhlí. 
Ing. Nierostek : Problém s nedostatkem koksovatelného uhlí z důvodu těžebních problémů 
na OKD stále pokračuje. 
 
 
Ing. Zdeněk Kuča – záv.14 
 
 

Výroba v prosinci 2016 HCC SJV KD P 1500 
       

 

Operativní plán    20 000 t     52 000 t    52 000 t   65 000 t 

Aktuální stav    22 920 t     50 652 t    52 109 t   49 500 t 

Rozdíl      2 920 t      -1 348 t         109 t - 15 500 t 
 
 

Výroba v roce 2016 HCC SJV KD P 1500 
       

 

Operativní plán    253,6 kt     556,8 kt    551,5 kt   430,0 kt 

Aktuální stav    237,8 kt     552,2 kt    542,6 kt   741,5 kt 

Rozdíl    - 15,7 kt       - 4,6 kt      - 9,0 kt   311,5 kt 
 
Výroby za loňský rok byly rekordní (1 333 tis.tun). Plán výroby na rok 2017 je 1 417 kt (288 kt 
na HCC, 553 kt na SJV, 576 kt na KD trati a 406 kt na P1500). KD trať měla v prosinci 
rekordní výrobu (52 tis.tun). Na KD trati se chystá projekt jak zlepšit výkon a kvalitu. Na SJV 
je projekt modernizace. KD trať nyní stojí kvůli nedostatku materiálu, příští týden bude stát 
HCC.  
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Závěry VZO : 

M. Korta : V březnu by se měl na KD trati zkoušet nový materiál. 
Ing. Kuča : Ano, do konce března má být nainstalována nová linka na žebírkový drát.  
 
V. Prak : Dotaz, zda se bude stavět nová drátovka, jak bylo avizováno v minulém roce. 
Ing. Kuča : Nemá informace. 
 
Bc. Jan Mikoláš – AMDS CR 
 

Výroba v prosinci byla 10,5 kt - dopad stání P 1500. Výroba za rok 2016 je 290 kt. I 
ekonomické výsledky jsou dobré. V novém roce se vyjelo naplno. Plán výroby na rok 2017 je 
260 kt. V 1. kvartálu se dokončí investice na klopení těžkých svitků.  

     
     M. Pastýrik : Dotaz, na kolik čet se teď jede. 
     Ing. Mikoláš : Na 8 čet. 
    

     Ad 4)     Stav kolektivního vyjednávání 
 

Ing. Slanina 
 
Podal informace o kolektivním vyjednávání. Zaměstnavatel informoval vyjednávací tým, že 
opouští myšlenku zavedení kafeterie na roky 2017-2018 a pravděpodobně do konce platnosti 
nové KS. Věříme, že k tomuto rozhodnutí přispěl námi organizovaný dotazník ke kafeterii, 
čímž ještě jednou všem zúčastněným děkujeme. 
 Zaměstnavatel chce 1,5 – 2 % nárůstu použít na dorovnání diferenciačních tarifů. 
Zaměstnavatel podmiňuje jakýkoliv nárůst podepsáním pracovního řádu, kde mimo jiné chce 
mít zakotven zákaz kouření. 

      

Ad 7)     Organizační 

 VZO schválil, že příspěvek na občerstvení při podnikové lize v kuželkách se bude 
vyplácet pouze našim členům, kteří budou na soupisce z utkání. K tomuto problému 
budou vytvořeny písemné pravidla. 

 VZO schválil částku 100,- Kč na zájezdech do Wisly. 

 VZO schválil dotaci 250,- Kč pro člena na lyžařský zájezd do Bukové Hory. 

   
 
  ………………………………………. 

 
Podpis předsedy ZO (razítko) 

 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín:19. 1. 2017 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsala:  Ing. Javůrková Jitka Schválil: Vítězslav Prak Dne: 6. 1. 2017  


