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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
2. 2. 2017
11:30-14.00
Datum:
Čas:
Vítězslav Prak - předseda
Jednání řídil:

Číslo:

2017/58

Místo: školicí středisko Rybníček

Přítomní účastníci :
Dle prezenční listiny
ZO OS:
Ing. Zbyszek Nierostek, Ing. Zdeněk Kuča, Ing. Barbora Hošková
Hosté:
Jiří Motal, Dagmar Gratzová, Marta Polášková, Miroslav Puščák, Pavel Vítek,
Nepřítomní:
Ing. Tomáš Santarius - omluveni
Program zasedání VZO :

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, schválení programu zasedání VZO
Kontrola zápisu
Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR
Stav kolektivního vyjednávání
Organizační

Závěry VZO :

Ad 1)

Zahájení, schválení programu zasedání VZO

Předseda ZO kol. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO.
[2017/58] 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
Nedaří se plnit výroba z důvodu zamražování komor. Prémiové ukazatele na rok 2017 zatím
nejsou známy.
I.Maceček : Dotaz, jak dopadlo výběrové řízení na dispečera.
Ing. Hošková : Byl vybrán pan Cvejn, je z jiného závodu, ale záv.10 zná.
S. Hradil : Dotaz na skříňky k uložení osobních věcí na baterii, jestli se to již dostalo k řediteli.
Ing. Nierostek : Ing. Závodník předá konkrétní návrh na pořízení nových skříněk Mgr.
Paszové, která zajistí na nákupu objednání. ŘZ přislíbil souhlas s financováním.
R. Kögler : Dotaz na noční provoz, zda byla zařízena místnost na nápoje.
Ing. Nierostek : Ing. Závodník domluvil vybudování místnosti v budově velínu KB1,2 u
darlingu. Bude se realizovat v blízké době.
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Závěry VZO :

R. Kögler : Dotaz, proč automat na fólie nevydává lístky o zaplacení.
Ing. Nierostek : Řekne paní vedoucí kantýny. Bude se řešit.

Ing. Barbora Hošková – BU HR partner záv.10
Informovala o čerpání dovolené na koksovně. Na bateriích je vyčerpáno cca 90 % dovolené.
Na koksochemii je za loňský rok vyčerpáno 48 % dovolené. Personální oddělení má
připraven návrh, ve kterém budou žádat o nadkapacitní výpomoc (pravděpodobně o
agenturní zaměstnance).
R. Kögler : O kolik lidí se bude jednat.
Ing. Hošková : Oznámí až po té, jakmile budou prezentovat řediteli závodu.
I.Maceček : Dle mého názoru by to mělo být 4-5 lidí.
R. Kögler : Na bateriích je podstav.
Ing. Hošková : Koncem minulého roku se řešila jedna náhrada.
V. Prak : Dotaz, zda jsme schopni z venku nabrat na koksochemii agenturní zaměstnance.
Ing. Hošková : Je si vědoma, že je to velni složité.
R. Kögler : Trainee, kteří jsou nabráni jako náhrady za důchod jsou běžnou součástí osádek.
Ing. Hošková : Tak by to nemělo být, měli by se zaučovat na pozicích, kde mají v budoucnu
nahradit zaměstnance, kteří odejdou do důchodu.
I.Maceček : Na chemii jsou střídači zaučeni na všechna pracoviště, ale během roku se na
některá pracoviště vůbec nedostanou. Je to nebezpečné, protože mohou zapomenout na
rizika, která hrozí na jednotlivých pracovištích.
R. Pastrňák : Dotaz, zda Ing. Hošková přebrala od 1.2.2017 Dopravu jako BU HR partner.
Ing. Hošková : Ano.
R. Pastrňák : Dotaz na to, jak se shánějí posunovači.
Ing. Hošková : V tuhle chvíli neví.
R. Kögler : Dotaz na nové střídače, kteří rok a půl jsou pouze na jednom pracovišti a nemají
možnost se zaučit na jiném pracovišti a mají snížený diferenciační tarif.
Ing. Hošková : Zjistí.
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Závěry VZO :

Ing. Zdeněk Kuča – záv.14

Výroba v lednu 2017
Operativní plán
Aktuální stav
Rozdíl

HCC
15 000 t
16 351 t
1 351 t

SJV
40 000 t
34 821 t
-5 179 t

KD
40 000 t
35 715 t
-4 285 t

P 1500
65 000 t
65 700 t
700 t

Za leden se ve výrobě moc nedařilo. V únoru začnou chodit kontislitky z Polska. Zakázek je
dost, není vstupní materiál.
Projednal změnu pracovní doby na SJV od 1.2.2017 z 6:00 hod. na 5:45 hod. s tím, že
zaměstnanci byli prokazatelně informování již v polovině ledna 2017.
Přednesl zprávu z tematických prověrek zdraví a bezpečnosti práce za rok 2016. Většina
závad byla odstraněna.
S. Hradil : Přednesl požadavek změny otevírání bran z 5:00 hod. na 4:45 hod., kdy jsou již
před branami fronty.
M. Pastýrik : Dotaz na únorový plán na P 1500.
Ing. Kuča : P 1500 by měla jet přednostně.
S. Trávníček : Plán P 1500 je 65 kt.

Ad 4)

Stav kolektivního vyjednávání

Ing. Slanina
Dořešil a podepsal se Dodatek KS na leden 2017 (platí dohodnuté části nové KS, kapitola
D-Mzdy je prodloužena ze staré KS, kromě bodů, které jsou v nové KS již dojednané).
Dodatek se podepsal i v AMEPO. Zaměstnavatel vyzval stranu odborů, aby přišla s jiným
návrhem nárůstu mezd.
Vítězslav Prak
Začalo vyjednávání kolektivní smlouvy v AMDS CR. Generální ředitel AMDS CR dostal příkaz
snížit náklady. Letošní plán je o 25% vyšší než loňský. Naše strana navrhla navýšení mezd o
5,7 %, stejně jako v matce.
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Závěry VZO :

Ad 7)

Organizační



VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kolegům : Miroslav Hudák
(provoz 1491), Zdenko Gabčo (provoz 1031), Luděk Březina (provoz 1211).



Miroslav Korta byl zvolen místopředsedou ZO OS KOVO AMČR.



Byli schváleni noví členové naší ZO.



Finále bowlingového turnaje se uskuteční 7.4.2017.



VZO odsouhlasil přípravu mítinku pro podporu kolektivního vyjednávání v případě
nevstřícného jednání zaměstnavatele ohledně navýšení mezd.



V. Prak podal informace z managementu (na revitalizaci kantýn zůstalo 0,5 mil Kč,
revitalizace kantýny na SJV se odsouvá, od 1.4. 2017 chce zaměstnavatel zprovoznit
docházkový systém přes čtečky naostro – nyní jsou problémy se softwarem).



A.Konvička : Dotaz na kamery u čteček.
V. Prak : Kamery zatím nejsou zprovozněny, zaměstnavatel požádá o povolení Úřad
pro ochranu osobních údajů.

Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín:16. 2. 2017
Místo: školicí středisko Rybníček
Návrh programu: viz pozvánka
……………………………………….
Podpis předsedy ZO (razítko)
Zapsala:

Ing. Javůrková Jitka

Interní materiál VZO
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Dne:

7. 2. 2017

