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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2017/79 
 

Datum: 4. 1. 2018 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. Zbyszek Nierostek, Ing. Bezděková 
Barbora  

Nepřítomní: S. Hradil, R. Pastrňák, Ing. T. Santarius, P. Vítek  - omluveni 
 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR,  
4.  Plán zasedání na 1. čtvrtletí 2018 
5.  Stav Kolektivního vyjednávání 
6.  Organizační  
 
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

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

     [2017/79] 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 
 
       Je požadována maximální výroba (1130 kt v mokrém koksu). Jsou problémy s dodávkami  
       uhlí (problémy s dovozem). Bude probíhat další přezdívání stěn na KB1,2. Stále není  
       uzavřen business plán na rok 2018. V prosinci došlo k výměně deskových chladičů. Linka B  

- čeká se na nové díly (na předehřívač, kondenzátor a potrubí). Dělá se na elektrofiltru č. 2. 
       Pracovní poměr ukončil vedoucí dispečinku Ing. Hladký, končí vedoucí provozu Ing. Lukosz,               
       který bude nahrazen Ing. Fialou. Představitelé závodu 10 předložili zaměstnavateli ukazatele  
       pro prémie na rok 2018, personální oddělení však na toto zatím nereagovalo. 
 

VZO sdělil zástupci personálního oddělení ing. Bezděkové stanovisko, že zaměstnavatel    
porušuje kolektivní smlouvu, neboť nepředložil před hodnotícím obdobím kritéria pro plnění 
prémií.    
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Závěry VZO : 

I. Maceček : Od kdy by měl být provoz na kondenzaci 4 bez obsluhy? Nekonají se schůzky 
mistrů s vedoucím provozu. 

Ing. Nierostek : Provoz bez obsluhy bude po realizaci všech technických a bezpečnostních 
opatření. Vedoucí provozu se nebrání konání pravidelných schůzek s mistry. 
 
 
Ing. B. Bezděková – Z-personální podpora 
 
Projednala neomluvenou absenci zaměstnance na KB 1,2 ze dne 31.12.  
Projednala zrušení pracovního místa na Z10 (hasicí vůz) k 31.12.2018. Závodní výbor 
nesouhlasí s rušením pracovního místa.  
 
R. Kögler : Dochází k informování odborů ohledně úprav diferenciačních tarifů po novém 
ohodnocení pracovního místa? 
Ing. Bezděková – Se zaměstnanci je to již podepsáno, s odbory bude schůzka.  
Ing. Slanina – Při aktualizaci bodového ohodnocení pracovních míst by měly být odbory 
přizvány.  
Vyzýváme tímto personální oddělení, aby nebyla porušována kolektivní smlouva a odbory 
byly přizývány k jednání ohledně změn v bodovém ohodnocení pracovních míst.  
 

        
       Ing. Martin Dryják – záv. 14 
 

Výroby by měly jet naplno. Plán na leden je na KD trati 50 kt, HCC 22 kt, SJV 23 kt.  
Nedaří se obsazovat zástupy za nemocenské na HCC. K 1.2. 2018 se připravuje převod 
vytipovaných agenturních zaměstnanců do kmene. Jejich diferenciační tarif by měl být 
maximální, pokud jsou již na pracovním místě plně zaučeni. Na trhu práce chybí kvalifikovaní 
lidi.  
 
A. Konvička : Jak to vypadá na ocelárně? 
Ing. Dryják : tandemová pec č.2 je vyčištěná, vyzděná, jede, pece č.4 a 8 jedou, tandem 6 
jede na vykrývací režim. Jsme schopni jet minimálně na 2 tandemy. 
 
V. Prak : Jaké jsou prémiové ukazatele na 1. kvartál 2018? 
Ing. Dryják : Ukazatele jsou stejné jako v roce 2017. 

 
 
       Bc. Jan Mikoláš – AMDS CR 
 

Plán na výrobu v roce 2017 byl 260 kt, skutečnost byla 227 kt. Plán na rok 2018 je 250 kt. 
V prosinci 2017 byla výroba 15 kt. Plán na leden 2018 je 25 kt. Je 28 kt skluzů, které jdou do 
ledna 2018, o víkendech budou přesčasy (cca 8 směn přesčasů). Zapůjčení zaměstnanci na 
jiné provozy se vrátili zpět. Maximální výroba bude na podélné lince č. 2, která je zakázkově 
naplněna do 6.4. 2018. Příčné linky jsou naplněny do poloviny března.  
Plán na únor a březen 2018 je 24-25 kt. Od poloviny dubna do poloviny května jsou 
plánovány opravy linek. 4 agenturní zaměstnanci budou převedeni do kmene. Je 8 
nemocenských, z toho 4 dlouhodobé (uvažuje se o náhradách).  
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Závěry VZO : 

M. Pastýrik : Pojede příčná linka č.2 na 3 směny? 
Bc. Mikoláš: Ano. Na podélných linkách je 5 čet, na příčných jsou 3 čety. Jeden den v týdnu 
pojede FIMI.  
 
M. Pastýrik : Neuvažuje se, že se pojede na 9 čet ? 
Bc. Mikoláš : Ne. Uvidíme, jak se bude trh vyvíjet ve 2 kvartále. 
 
V. Prak : Jaká je plánovaná částka na opravy ? 
Bc. Mikoláš : Plán na opravy v roce 2018 je nižší, než byly opravy v roce 2017. Je to 7 mil. 
Kč. Zařízení je vlastnictvím AMO, tudíž se vše plánuje z peněz AMO. 
 

       

       Ad  4)     Plán zasedání na 1. čtvrtletí 2018 

 
       V. Prak předložil Plán zasedání na 1. čtvrtletí 2018, který byl VZO schválen. 

 

 

Ad  5)      Kolektivní vyjednávání – Ing. Slanina 

 
V prosinci 2017 byla domluvena mzdová část na rok 2018. Nárůst tarifů v průměru 1000,- Kč 
na zaměstnance + jednorázová mimořádná odměna 9200,- Kč v průměru na zaměstnance. 
Zbývající části KS je snaha dohodnout do konce ledna 2018.  

      

          

       Ad  6)     Organizační 

  

 Budou se konat mítinky se zaměstnanci SJV ohledně nabídky zaměstnavatele 

vyplatit zaměstnancům SJV za 1. kvartál 2018 1 mil. Kč (za nevyplacené kvartální 

prémie v roce 2017) navázaný na speciální projekty BOZP a WCM. 

 Byl zaslán třetí dopis na ZO OS KOVO 3 Servis, ve kterém tuto ZO vyzýváme ke 

společnému jednání za účelem sbližování našich ZO.  

 VZO schválil dotaci 250,- Kč na člena na jednodenní lyžařský zájezd na Bukovou 

horu dne 26.1.2018.  

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

 
Podpis předsedy ZO (razítko) 

 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 18. 1. 2018 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsala:  Ing. Jitka Javůrková Schválil: Vítězslav Prak Dne: 5. 1. 2018  


