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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2017/68 
 

Datum: 10. 8. 2017 Čas: 11:30-14.00 Místo: školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil: Marta Polášková - místopředseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: Ing. Barbora Hošková, Ing. Pavlína Fišerová, Mokroš Robert, Ing. Ondřej Juráň 

Nepřítomní: 
René Pastrňák, Stanislav Hradil, Jiří Havlický, Miroslav Pastýrik, Vítězslav Prak, 
Miroslav Puščák, Pavel Vítek,  - omluveni 

 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR,  
4.  Úrazovost za I. pololetí 2017 
5.  Organizační 
 
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

      Místopředsedkyně ZO kol. Polášková seznámila členy VZO s návrhem programu zasedání 
VZO.        

      

  [2017/68] 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. Barbora Hošková – BU HR partner  Z10 
 
Projednala organizační změnu, při které se ruší pracovní místa na provoze 103. 
Zaměstnanci ukončí pracovní poměr dohodou na organizační změnu dle platné KS ke dni: 
31. 8. 2017: stř. 1035 -   2 pracovní místa – obsluha úpravárenského zařízení 
30. 9. 2017: stř. 1031 -   3 pracovní místa – obsluha rampy, střídač HT1. 
Tato místa se ruší bez náhrady. 
 
VZO nesouhlasí s rušením pracovních míst. 
VZO žádá o zdůvodnění, proč mají krácený DT agenturní zaměstnanci, přecházející do 
kmenového stavu, i když zůstávají na stejné pozici a jsou plně zaučeni. 
VZO žádá informaci, jak budou přerozděleny pracovní činnosti rušených míst. 
VZO bude požadovat revizi mzdové revize v souvislosti s rušenými pracovními místy a 
předáváním činností stávajícím zaměstnancům. 
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Závěry VZO : 

 
 
R. Kögler: strojníci BČOV 2 přecházejí na pozice střídačů OOKP. Zatím ještě neví ke 
kterému datu. Popisy pracovních míst nejsou úplné. Noví střídači OOKP nemají školení na 
obsluhu plynových zařízení.  
Ing. Hošková: školení na obsluhu plynových zařízení přes prázdniny neprobíhá. Zaměstnanci 
převedení na pozici střídačů OOKP absolvují toto školení v prvním vypsaném termínu v září. 
Popisy pracovních míst pro pozice strojník  BČOV 1 a strojník OOKP 1 prověří. V příštím 
týdnu se bude konat schůzka s provozem 104. 
 

       R. Kögler: jsou zaměstnanci zařazeni v  trainee pool programu limitováni věkem? 
Ing. Hošková: ano, do 26 let. 
 
 
Ing. Pavlína Fišerová – BU HR partner  Z14 
 
Spolu s panem Robertem Mokrošem projednali ukončení pracovního poměru a rušení 
pracovních míst kategorie D na provoze 64 a 65 k 31. 8. 2017:  

       provoz 64 -  stř. 1661 – 1 pracovní místo – brusič 
       provoz 65 – stř. 1659 -  1 pracovní místo – seřizovač 

Pracovní pozice bez náhrady – redukce výroby. 
Výroba 64: srpen 45 kt, září 41 kt, počítá se se skluzy, jetí na 3 směny. 
 
Ukončení pracovního poměru k 31. 7. 2017: stř. 1499 - THP 
k 31. 8. 2017: stř. 1491 - THP 
Tato místa se neruší, budou nahrazena. 
 
Ukončení pracovního poměru a rušení pracovních míst k 31. 8. 2017: 
stř. 1421 – 1 pracovní místo – jeřábník 
stř. 1422 – 1 pracovní místo – strojník 2 
stř. 1422 – 1 pracovní místo – třídič linky 2 
stř. 1482 – 1 pracovní místo – předák nakládky 
stř. 1451 – 1 pracovní místo – vazač 
stř. 1422 – 2 pracovní místa – rovnač 1 
stř. 1422 – 1 pracovní místo – strojník 1 
stř. 1422 – 1 pracovní místo – jeřábník 
 
VZO nesouhlasí s rušením pracovních míst. 
VZO žádá o zdůvodnění, proč mají krácený DT agenturní zaměstnanci, přecházející do 
kmenového stavu, i když zůstávají na stejné pozici a jsou plně zaučeni. 
VZO žádá informaci, jak budou přerozděleny a nabodovány pracovní činnosti rušených 
pracovních míst. Pracovní místa se zruší, ale práce zůstává. Přerozdělí se na ostatní 
zaměstnance. Těm přibyde práce, fyzická nebo psychická zátěž, popř. další rizika atd. 
VZO žádá informaci, jak budou přerozděleny a nabodovány pracovní činnosti rušených míst. 
VZO bude požadovat otevření bodování na z. 14 a přebodovat ještě před spuštěním revize. 
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Závěry VZO : 

 

        Ad 4)     Úrazovost za I. pololetí 2017 

 
        Ing. Ondřej Juráň - z. 14 
 
        Za I. pololetí roku 2017 máme 1 absenční úraz (zlomenina 4 zánártních kůstek, 
        pohmoždění kotníku a nártu levé nohy), 1 ošetření lékařem (poranění ramene levé ruky) 4 
        drobná poranění, 113 nebezpečných situací, 26 skoronehod a 16 nebezpečných jednání. 
        Na provoze 64 – Válcovna pásů: 14 nebezpečných situací a 10 skoronehod. 
        Byla podána zevrubná informace o smrtelném úraze, který se stal 23. 7. 2017 na SJV.  
        M. Korta: čísla dnů bez úrazu na světelných tabulích nejsou aktuální. 
        Ing. Juráň: světelné tabule jsou v kompetenci Ing. Pyše. 
 
        A. Konvička: nepřemýšlí se o výstražném zařízení na dálkové ovládání při nakládce na 
        HCC? 
        Ing. Juráň: je hotový projekt. 
 
        T. Santarius: mají všechny kamiony zvukovou signalizaci při couvání už od výroby? 
        Ing. Juráň: ne, nemají 
 
        Marta Polášková – z. 10 
 
        Za I. pololetí roku 2017 máme 1 absenční úraz (podráždění pokožky chemickým roztokem), 
        2 drobná poranění, 154 nebezpečných situací, 28 nebezpečných jednání a 12 skoronehod. 
 
 

        5)       Organizační 

 

 VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kolegovi Pavlu Hynečkovi. 

 VZO byl seznámen s mítinkem „Konec levné práce“ pořádaným ČMKOS 14. září 2017 
v Praze. 

         
 

 

 

   
  ………………………………………. 

 
Podpis předsedy ZO (razítko) 

 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 31. 8. 2017 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsala: Marta Polášková Schválil: Ing. Petr Slanina Dne: 18. 8. 2017  


