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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2017/78 
 

Datum: 14. 12. 2017 Čas: 11:30-14.00 Místo: školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil: Vítězslav Prak - předseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

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

Nepřítomní:  S. Trávníček  - omluven 
 

Program zasedání VZO : 

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

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

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

     [2017/78] VZO schválil navržený program zasedání.  

      

      Ad 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

K zápisu nebyla vznesena žádná připomínka.   

 

Ad 3) Aktuální informace ředitelů závodů 
 

 
       Bc. Jan Mikoláš – AMDS CR 
 

Plní se plán na prosinec 15 tis. tun. 22.12. se končí provoz linek. Mezi svátky se nebude 
vyrábět, pojede pouze expedice. Plán na leden je 25,5 tis. tun, výroba pojede na plno. Jsou 
domluveny dodávky svitků z Krakowa i z AMO.  
 

Ad 4)     Zaměstnanost na rok 2018 :  
 
V současnosti je na linkách 78 kmenových zaměstnanců a 21 agenturních. V Polsku dávají 
agenturním zaměstnancům náborový příspěvek, nemají zájem do kmenového stavu 
přecházet. 
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Závěry VZO : 

V. Prak: Dotaz, zda se agenturní zaměstnanci převádí do kmene podle délky zaměstnání 
v AMO. Vyjádřil požadavek na informaci, kteří zaměstnanci do kmene přešli a jak dlouho tam 
pracovali.  
 
Bc. Mikoláš: Do kmene se berou ti nejlepší zaměstnanci. Rozbor připravíme, nepovažujeme 
to za hlavní kritérium náboru do kmene, ale zohledňuje se to.  
 
M. Pastýrik: Od 2.2. pojedou všechny linky? 
Bc. Mikoláš: Ano, pojedou všechny na 8 čet. 
 
V. Prak: Proběhlo jednání s vedením AMDS CR ohledně nových ukazatelů v prémiovém 
řádu. Dohodla se kritéria, která jsou ovlivnitelná zaměstnanci. Ke změně kritérií došlo i na 
hutní prodejně.  

 
      
       Ing. Zbyszek Nierostek – záv. 10 
 

19.12 - 21.12. přijede firma na výměnu desek primárních chladičů. Elektrofiltr by měl být 
hotový v příštím týdnu, linka B – mělo by proběhnout do konce roku a měla by sloužit jako 
záloha. Poškozená cisterna na chemii, jejímž majitelem je DEZA bude odvezena – vadný 
pojišťovací ventil. Uhlí z Polska nejezdí tak, jak má, je problém s dopravou. Výroba jede 
naplno. Na KB 1-2 se začínají plnit a tlačit nově přezděné komory č. 252-255. V roce 2018 
se plánuje přezdívání 7 stěn. 
 
I.Maceček : Probíhalo měření nádrže 23, která je v havarijním stavu. Jsou známy výsledky 
měření? Jak se to bude řešit? 
Ing. Nierostek : Náhradní nádrž č. 28 bude dočasně provozována místo nádrže č. 23. 
V současné době se řeší nová nádrž – zajišťuje se dokumentace. 
 
R. Kögler : Je nějaký posun ohledně turbinářů ? 
Ing. Nierostek : Turbináři nové popisy pracovních míst nepodepsali. Ze strany závodu bylo 
řečeno, co chceme (navýšení bodů), teď se to musí řešit na personálním oddělení. 
 
S. Hradil : Uvedl příklad agenturního zaměstnance, který je pod agenturou více jak 5 let a 
zatím se nedostal do kmenového stavu. 
Ing. Nierostek : Záměr přijímat agenturní zaměstnance do kmenu je, ať se dotyčný staví za 
vedoucím provozu a zjistí reálné možnosti. 

 
       
       Ing. Martin Dryják – záv. 14 
 

V. Prak : Jak to vypadá s tandemovou pecí č.2, jak pojedeme v lednu ? 
Ing. Dryják : Tandemová pec č. 2 by měla být hotová příští týden. SJV se zítra zastaví a 
bude stát minimálně do 15.1. KD-trať zastaví dnes v noci na 3 dny pro nedostatek materiálu 
a vyjede v pondělí. HCC vyjede v neděli.  
Plán na leden je na SJV 20 kt, HCC 20 kt, KD. Záleží na materiálu. 
Stav nedostatku materiálu by měl přetrvávat i v lednu a únoru. 3-tandemový provoz se bude 
provozovat až ve druhém kvartálu.  
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Závěry VZO : 

 
V. Prak : Přecházíme pod dlouhé výrobky. Převezme část výroby P-1500 Polsko ? 
Ing. Dryják : GŘ řekl, že žádné změny nebudou ani na P-1500. 
 
M. Puščák: Pojede KD-trať i 1.1.? 
Ing. Dryják : Ano. 
 
Ivana Neuwirthová – Z-personální podpora 
 
Projednala rušení  pracovního místa na Z14, pr.148. Zaměstnanec bude nahrazen jiným 
kmenovým zaměstnancem a místo něho bude přijat nový zaměstnanec. VZO nesouhlasí 
s rušením pracovního místa.  
Rovnači na HCC jsou v řešení. 

 

 

Ad  5)      Kolektivní vyjednávání – Ing. Slanina 

 
Kolektivní vyjednávání bylo ze strany zaměstnavatele pozastaveno. 

      

       

       Ad  6)     Plán zasedání na 1. čtvrtletí 2018 

 
       Plán zasedání na 1. čtvrtletí 2018 bude předložen na příštím zasedání. 

       

      

       Ad  7)     Organizační 

  

 V. Prak přednesl VZO nabídku zaměstnavatele vyplatit zaměstnancům SJV          

za 1. kvartál 2018 1 mil. Kč navázaný na speciální projekty BOZP a WCM. 

 

 

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

 
Podpis předsedy ZO (razítko) 

 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 4. 1. 2018 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsala:  Ing. Jitka Javůrková Schválil: Vítězslav Prak Dne: 18. 12. 2017  


