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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
13. 4. 2017
11:30-14.00
Datum:
Čas:
Vítězslav Prak - předseda
Jednání řídil:

Číslo:

2017/62

Místo: školicí středisko Rybníček

Přítomní účastníci :
Dle prezenční listiny
ZO OS:
Ing. Zbyszek Nierostek, Ing. Martin Dryják, Bc. Jan Mikoláš, Ing. Andrea
Hosté:
Ševěčková, Bc. Petr Klásek
Jiří Motal, René Pastrňák, Ing. Tomáš Santarius, Jiří Havlický, Miroslav Puščák Nepřítomní:
omluveni
Program zasedání VZO :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, schválení programu zasedání VZO
Kontrola zápisu
Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR,
Návrh rozpočtu na r. 2017
Příprava konference ZO
Stav kolektivního vyjednávání DKS v AMEPO a AMDS CR
Organizační

Závěry VZO :

Ad 1)

Zahájení, schválení programu zasedání VZO

Předseda ZO kol. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO.
[2017/62] 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
Ing. Nierostek podal informace o plnění prémiových ukazatelů. Za 1. a 2. kvartál se bude
hodnotit podle limitů 2016. 1. kvartál by měl být vyplacen na 100 %, tam, kde byl plán
překročen, bude vyplacen podle skutečnosti.
V. Prak informoval o nových parametrech pro rok 2017, kde bude 50 % navázáno na
poruchovost (kromě chemie a skladů).
Výroba běží na maximum, uhlí je dost, ceny uhlí jdou nahoru. Pokračuje se na opravách
komor, byly jarní práce na potrubí páry o tlaku 1,8 MPa, práce na benzolce, na potrubí,
probíhají sanační práce staré čpavkárny.
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Závěry VZO :

I.Maceček : Dotaz na kamery.
Ing. Nierostek : Bylo instalováno 9 kamer se záznamem, ten však zatím není povolen, tak
nemůže běžet. Celé to řeší JUDr. Jančíková s úřadem na ochranu dat.
V. Prak : Záznam z technologické kamery nemůže být použit při postihu zaměstnanců např.
při neplnění BOZP.
I.Maceček : Dotaz na diferenciační tarif na biologii, kde místo dvou zaměstnanců bude jeden.
Ing. Nierostek : Nejlepší je osobní jednání s ředitelem závodu.
R. Kögler : Od 1.5. je avizovaný ostrý start čtecího zařízení. Jsou zaměstnanci, kteří přichází
na směnu 5:50.
Ing. Nierostek : Ať se obrátí na Ing. Hoškovou, bude se to řešit.
V. Prak : Ostrý start bude nejdříve 1.6.
S. Hradil : Dotaz na seznam zaměstnanců, kteří požádali o výstup.
V. Prak : GŘ to zastavil, zatím to nemá podepsané nikdo.

Ing. Martin Dryják – záv.14
P 1500 měl plán na duben 70 kt, bude 30-35 kt, KD trať 40 kt, HCC 18 kt, SJV kolem 40 kt (v
úterý by se trať měla na 4-5 dní zastavit).
Od 9.5. bude stát KD trať a P 1500, budou probíhat opravy.
Bc. Jan Mikoláš - AMDS CR
V březnu byla rekordní výroba 34 kt na plán 29 kt. Ukazatele prémií se plní na 120 %. Plán
na duben je 26 kt, ale P 1500 prodloužila stání do 21.4., tudíž nebude vstupní materiál,
vyrobí se cca 22 kt. V květnu má P 1500 3 týdny stát. Přijali jsme 18 nových zaměstnanců,
od 1.4. přešlo do kmenového stavu 5 agenturních zaměstnanců, od 1.5. přejde dalších 5. ŘE
navýšil limit na opravy o 2 mil. Kč + 950 tisíc na režie.
M. Pastýrik : Dotaz jaký je termín na opravy světel na hale.
Bc. Mikoláš : Je to odloženo na květen, řeší se to.

Ing. Andrea Ševěčková – Personální služby
Přednesla informaci o novém pracovním režimu na silniční expedici, kde na základě
požadavků dopravců se má zavést noční směna. Byl by to šestičetový pracovní režim
vycházející z režimu 7438-7458 + D,E,F (týden ranní směna, týden odpolední a týden noční).
Režim by měl najet od 1.5. do konce srpna a pak by se měla předložit analýza.
Dále by se měly zavádět kiosky, kde si dopravci mohou bezobslužně vystavit potřebné
doklady (hlavně u plochých výrobků).
Interní materiál VZO
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Závěry VZO :

V. Prak : Není střídač na vykrytí absence.
Bc. Klásek : V době čerpání dovolených budou nabráni brigádníci, případně se to bude řešit
přesčasy. Vše ukáže praxe.
M. Pastýrik : Běžně se dělají i soboty, jak se to bude řešit.
Bc. Klásek : Bude se to řešit přesčasy (do 14 hodin).
M. Korta : Dotaz na kiosky.
Bc. Klásek : Kiosky na silniční expedici již jsou, programují se a zkouší se jejich provoz.
I.Maceček : Dotaz na bezpečnost na noční směně.
Bc. Klásek : Jsou tam kamery, tlačítka napojena na Fénix, dveře jsou zamčené,
zaměstnankyně mají nafasované pepřové spreje.
Ing. Slanina : Co bude v případě, když zaměstnankyně odmítnou dělat v sobotu po noční
směně přesčas.
Bc. Klásek : Omezí se počet kamiónů v pátek, aby se to stihlo.
P. Vítek : Jak dlouho trvá zaškolení brigádníků.
Bc. Klásek : 2 dny, brigádník neproclívá.
D. Gratzová : Dotaz, zda budou brigádníci pracovat i na nočních směnách.
Bc. Klásek : Uvidí se podle situace, kolik aut v noci bude.
Ad 4)

Návrh rozpočtu na rok 2017

Ing. Slanina přednesl čerpání rozpočtu v roce 2016. Návrh rozpočtu 2017 bude předmětem
příštího zasedání.
Ad 5)

Příprava konference ZO

Konference ZO proběhne 4. května. VZO předloží na konferenci dva pozměňovací návrhy
(aby vnuk/vnučka byli bráni jako rodinný příslušník a neschvalovat sociální výpomoci na
zasedání VZO).

Ad 6)

Stav kolektivního vyjednávání DKS v AMEPO a AMDS CR

Ing. Slanina : V AMEPO je KS, včetně kapitoly D-Mzdy zaměstnanců, hotova.
V. Prak : Včera bylo kolektivní vyjednávání v AMDS CR, kde zaměstnavatel nabídl stejné
navýšení mezd jako v AMO, s tímto návrhem odbory nesouhlasí.
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Závěry VZO :

Ad 7)

Organizační



VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kolegovi : Lenka Kučerová
(provoz 1659)



M. Pytlík přednesl stížnost na hygienu práce (plíseň a tepelná zátěž) na pracovišti
provozu 65 v kanceláři konstrukce a přípravy výroby.



VZO projednal a nesouhlasí se zrušením pracovního místa p. Dubnické (CEX) a p.
Kanie (HCC).



VZO odsouhlasil dotaci 150,- Kč na zájezd do Lešné



Valcířská 50 se bude letos konat na hřišti TJ Ostravica.

Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 27. 4. 2017
Místo: školicí středisko Rybníček
Návrh programu: viz pozvánka
……………………………………….
Podpis předsedy ZO (razítko)
Zapsala:

Ing. Javůrková Jitka
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Dne:

18. 4. 2017

