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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2017/77 
 

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

Jednání řídil: Marta Polášková - místopředsedkyně 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: Bc. Jan Mikoláš, Ing. Martin Dryják, Ing. Zbyszek Nierostek, Ivana Neuwirthová  

Nepřítomní:  V. Prak, M. Puščák, Ing. T. Santarius, J. Motal,  - omluveni 
 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR,  
4.  Kolektivní vyjednávání 
5.  Plán výrob a zaměstnanosti na rok 2018 
6.  Organizační  
 
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

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

     [2017/77] VZO schválil navržený program zasedání.  

      

      Ad 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

K zápisu nebyla vznesena žádná připomínka.   

 

 

Ad 3) Aktuální informace ředitelů závodů 

Ad 5)        Plán výrob a zaměstnanosti na rok 2018 
 

 
       Bc. Jan Mikoláš – AMDS CR 
 

Plán na listopad 2017 byl 13,5 kt, výroba byla 12,5 kt. Plán na prosinec je 15,5 kt. Mezi 
vánočními svátky bude na pracovištích jen nezbytný personál pro expedici a nakládku. 
Rozjezd v novém roce bude od 2.1.2018. Momentálně jsou potíže se vstupy, je dohoda se 
zaměstnanci o čerpání 80% mzdy. Příští týden by se mělo jet na plný provoz.  V prosinci se 
uzavírají sklady u zákazníků. Minulý týden proběhly kvartální výrobní porady. Je připraven 
kvartální prémiový řád na rok 2018. Jsou navrženy nové parametry, které jsou zaměstnanci 
více ovlivnitelné.  
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Závěry VZO : 

 
M. Pastýrik : V polovině prosince se mají zaměstnanci dozvědět, zda budou v lednu čerpat 
dovolenou. 
Bc. Mikoláš : Ano, bude záležet, zda budeme mít vstupní materiál. 
 
M. Pastýrik : Do kdy se bude posílat materiál z Krakowa ? 
Bc. Mikoláš : Do Vánoc určitě. Pak se uvidí. 
 
 
M. Pastýrik : Do konce roku mělo přijít 10 kt materiálu. Je to reálné? 
Bc. Mikoláš : Reálných je 5 kt. Momentálně je 2 kt skluzů. 

 
 
      
       Ing. Zbyszek Nierostek – záv. 10 
 

Na rok 2018 se plánuje výroba 1130 t v celokoksu mokrém. V prvním kvartále 2018 se 
plánuje oprava na KB 2 – přezdění 7 komor, v dalším období dalších 8 komor, na VKB 11 
oprava 10 hlav. Pokračují práce na svařování zdiva. Bude pokračovat prodej přebytků koksu. 
Plán zaměstnanosti v roce 2017 byl v první polovině roku – úbytek 11 zaměstnanců, v druhé 
polovině – úbytek 12 zaměstnanců. V roce 2018 je plánován úbytek 4 zaměstnanců 
v souvislosti s automatizací procesu hašení koksu na VKB 11. Do 15.12. má být připravena 
technická dokumentace pro tendr na odkyselovač a odhaněč, zahájení tendru má být v lednu 
2018. V oblasti investic dojde na zahájení procesu rekonstrukce sady vodicích a výtlačných 
vozů, instalaci PCH pro kondenzaci 4, linky vzorkování koksu, projektů na snížení 
energetické náročnosti. 

 
I. Maceček : Kdy se má kompletovat linka B? 
Ing. Nierostek : Linka je po tlakových zkouškách, na opravu kotle B se vybírá firma. 
 
R. Kögler : V jaké kondici jsou baterie? 
Ing. Nierostek : V současné době probíhá korporátní audit p. Honarta ohledně skutečného 
stáří. Výsledky budou cca v I.Q 2018 
 
S. Hradil : Dotaz na kulové ventily na stoupačkách. Prý nejsou náhradní na výměnu. 
Ing. Nierostek : Dle zástupce Z3 (p. Kosiec) jsou skladem a jsou objednány i pro I. Q 2018. 
 
S. Hradil : Dotaz na dlaždice ve sprchách. 
Ing. Nierostek : Byl kontaktován pan Šebesta, který to zajistí, nutno se domluvit na 
podrobnostech. 
 
I. Maceček : Dotaz na fungování výdejny. 

        Ing. Nierostek : Neumí na toto odpovědět. Zajistí a pošle na zástupce provozu 104                      
podrobnější materiál zpracovaný odpovědným zaměstnancem pí Mourkovou. 
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Závěry VZO : 

       
       Ing. Martin Dryják – záv. 14 
 

Výroby : KD trať 35 kt, HCC 10-12 kt, SJV 23 kt (15.12.-15.1. stojí z důvodu chladníku),  
P 1500 34 kt. 
 
M. Korta : Jaký je posun s ocelárnou? 
Ing. Dryják : Termín vyjetí tandemu 2 je 20.12. 
 
Ivana Neuwirthová – Z-personální podpora 
 
Projednala rušení 2 pracovních míst na Z14, 4 pracovních míst na Z 65 a 12 pracovních míst 
na Z10. VZO nesouhlasí s rušením pracovních míst. Projednala neomluvenou absenci a 
krácení dovolené zaměstnance stř. 1454. 
 
 
R. Kögler :Když se ruší pracovní místo a jeho činnosti převezme někdo jiný, dělá se revize 
jeho pracovního místa? 
I. Neuwirthová : Povinností vedoucího zaměstnance je udělat nový popis pracovního místa a 
ohodnotit novou pozici.  
 
M. Pytlík : Na předčasné odchody odcházeli zaměstnanci v 6 třídě. Jejich činnosti přebrali jiní 
zaměstnanci s nižší třídou. Bude jim třída změněna? Prozatím se to řeší formou 
zastupování. 
I. Neuwirthová : Příští týden bude schůzka s Ing. Rochovanským a budou se domlouvat 
posuny. Na provoze 64 ještě není dodělaná revize pracovních míst.  
 
M. Pytlík : Proč na provoze 65 je o 4 tis. nižší průměrná mzda než na záv.14? 
I. Neuwirthová : Nárůst mzdy je z kolektivní smlouvy. Průměrný výdělek se vyvíjí pořád 
stejně.  
 
M. Pytlík : Předáci by měli být v 5 třídě. 
I. Neuwirthová : Od 1.11. by ji měli mít, za říjen by měli mít doplatek. Bude záležet na tom, 
jak bylo naceněné pracovní místo (nemusí dostat celý rozdíl mzdy). 
 
I. Pěknica : Přišlo rozhodnutí z KHS, kdy se některá rizika nově dostávají do HEM 3. Kdy to 

zaměstnanci dostanou do příplatů? 
I. Neuwirthová : Už to mají nahrané. 
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Závěry VZO : 

 

Ad  4)      Kolektivní vyjednávání – Ing. Slanina 

 
V prvním kole vyjednávání strana odborů navrhla nárůst mezd o 11%, zaměstnavatel navrhl 
nárůst o inflaci + vyplatit část Odměny za splnění provozního hospodářského výsledku v roce 
2017, na kterou není  nárok z důvodu nesplnění.  
Ve druhém kole strana odborů navrhla navýšení o 9,3 % + vyplacení celé Odměny za 
splnění provozního hospodářského výsledku v roce 2017.  
Další kolo vyjednávání je v pátek 8.12.2017. 
 

VZO schválilo, že pokud nedojde k vyjednání kolektivní smlouvy do konce roku 2017, 

začne podnikat kroky k organizaci podpůrné akce ke kolektivnímu vyjednávání.  
 

       

 

 

 Ad  6)     Organizační 

  

 VZO schválil příspěvek 10,- Kč na člena na povodňové konto na rok 2017 a 2018. 

 VZO schválilo dotaci 190,- Kč na Vzpomínkový koncert na Věru Špinarovou. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Podpis předsedy ZO (razítko) 

 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 14. 12. 2017 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsala:  Ing. Jitka Javůrková Schválil: Vítězslav Prak Dne: 4. 12. 2017  


