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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2017/75 
 

Datum: 2. 11. 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, Ing. Martin Dryják, Bc. Jan Mikoláš, Mgr. Jiřina 
Mrázková, Ivo Maceček, Jiří Ševěček 

Nepřítomní: René Pastrňák, Miroslav Puščák, Pavel Vítek, 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.  Kontrola plnění Plánu ozdravných opatření 
5.  Organizační  
 
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

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

  [2017/75] 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 

 
     Plán ozdravných opatření se průběžně plní. 
     104 - Čistí se kondenzační zařízení linky B. Kompletuje se elektrofiltr č. 3. 
     103 – pokračuje přezdívání 4 stěn na KB 1-2. Příští týden má být zprovozněna hasicí věž na 
     VKB 11 (po opravě). Ovlivní vlhkost koksu. 
     Výroba jede naplno. Výhled na rok 2018 je 1 130 000 t v mokrém koksu – taky naplno. Jsou 
     problémy s dodávkami uhlí. Uhlí dovážíme z Polska, Kanady, ze Sibiře. 

 
     Pytlík: OKD uhlí nedodává? 
     Ing. Nierostek: Dodává, ale jsou problémy s dopravou, nejsou vagóny. Zhruba polovina uhlí 
     je české, zbytek je z ciziny. 

 
     Maceček: Před časem jsme hlásili závadu na OOKP – okno. Stále se nic neděje. Nebylo by 
     možné zanést toto do Plánu ozdravných opatření? 
     Ing. Nierostek: Závada je nahlášena na závodě 3. Musí se udělat kalkulace a poptat firma. 
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Závěry VZO : 

        
       Maceček: Změna režimu, o které se mluví je jen pro koksovnu nebo pro celou huť. 
       Prak: Platila by pro všechny. Proběhla schůzka s personálním ředitelem a jedním z bodů byl   
       převrácený pracovní režim. Personální ředitel nebude striktně trvat na přechodu. Měla 
       proběhnout schůzka s mistry, a ti měli toto komunikovat s lidmi.  

 
Hradil: Na šatně č. 2 jsou uvolněny obklady na zemi ve sprchách. Bude opraveno topení na 
rampě č. 1? Jestli se uvažuje, že by na rampě č. 1 byla bouda pro obsluhu. 
Ing. Nierostek: Připomínka k rampě č. 1 byla předána VP 103 – a bude řešena = zavedení 
otopu do „kukaně“. Připomínka k šatně č. 2 byla předána Ing. Šebestovi, který požaduje 
zaslání přesnějších informací – následně bude řešena. 
 
Kögler: Uvažuje se o novém měření chemických látek (benzen) na Benzolce? 
Polášková: Za cca 14 dní proběhne měření chemické látky benzen u profese střídač 
Benzolky, pokud budou zajištěny standardní podmínky. Měření bude ve dvou směnách, 
s nakládáním vagónu a bez nakládky. 
Měření pro strojníky BČOV – návrh poslán na KHS. Čekáme na rozhodnutí. 
 
 

       Ing. Martin Dryják – záv. 14 
  
HCC: plán výrob: 17 kt, vyjede 10. 11. 2017. Někteří zaměstnanci jsou na 80%. 
SJV: plán výrob: 30 kt, stání 22. - 31. 11. 2017- bude probíhat investiční akce – úprava 
chladníku. 
Kontidrátová trať: plán výrob: 32 kt, stání: 7. - 15. 11. 2017 
 
Konvička: V prosinci pořád platí stání na HCC do 15. 12. 2017? 
Ing. Dryják: Ano. 1 - 15. 12. 2017 
Havlický: 2 zaměstnanci z výměny válců odejdou úplně, nebo budou přemístěni? 
Ing. Dryják: Tito zaměstnanci budou přemístěni. 
Prak. Je nějaká odezva z Rourovny na převod kulatiny? 
Ing. Dryják: Ne. 
 
 

       Bc. Jan Mikoláš, Mgr. Jiřina Mrázková – AMDS CR 
 
Z pohledu zásobování materiálem není situace dobrá. Příčné linky nejedou, materiál bude až  
13. 11. 2017. Na lince podélná 2 je porucha převodovky navíječky. Čekáme na náhradní díly. 
Stát bude ještě příští týden. Od pondělka budou zaměstnanci čerpat dovolenou (nad 3 dny), 
a ti co nemají dovolenou půjdou na 80%. Tvoříme seznamy. Půjde zhruba o 50% 
zaměstnanců. 
 

       Pastýrik: Na podélné 1 a na expedici neteče pitná voda, dělá se s tím něco? 
       Bc. Mikoláš: Je vypracovaná kalkulace. Závod14 odmítl opravu, přesto, že budovy jsou jeho. 
       Najdeme nějaké řešení. 
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Závěry VZO : 

 

       Ad  5)     Organizační 

  

 VZO bere na vědomí oznámení, že zaměstnanci AMDS CR, vzhledem k provozním 

problémům budou čerpat náhradu mzdy ve výši 80%. 

 VZO odsouhlasil nákup dalších poukázek Cinestar. 

 VZO navrhuje, zaslat na základě Usnesení Konference o sbližování základních 

organizací, oficiální dopis ZO OS KOVO Mittal Steel Ostrava- 3 Servis k vyvolání 

společné schůzky v listopadu 2017.  

 V. Prak předal informace z managementu. GŘ a ředitel pro ekonomiku shrnuli 

výsledky za 1.-3. čtvrtletí a výhled do konce roku, který není extra dobrý. V listopadu 

proběhne jednání u GŘ, předmětem bude vyplácení odměn za hospodářské výsledky. 

 V pátek proběhla schůzka s personálním  ředitelem, na které se vedla diskuze k 

podepsání dodatku ke KS (navýšené odstupné), k DT o tzv. druhotném zaučování. 

Zároveň byl předán dopis personálnímu řediteli ohledně nevyplacených prémií na 

SJV. 

 31. 10. 2017 byla schůzka předsedů, kde sestavili vyjednávací komisi za odbory. 

Zůstává ve stejném složení. 

 Bylo svoláno zasedání Volebního obvodu (Prak, Sobolová, Verner, Borůvka). 

Předsedkyní Volebního obvodu byla zvolena A. Sobolová třemi hlasy proti jednomu. 

 

   
   
                                                                                                                 ………………………………………. 

 
Podpis předsedy ZO (razítko) 

 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 16. 11. 2017 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsala:  Marta Polášková Schválil: Vítězslav Prak Dne: 7. 11. 2017  


