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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2018/5 
 

Datum: 15. 11. 2018 Čas: 11:30-14.00 Místo: školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil: Marta Polášková - místopředseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: 
Ing. Zbyszek Nierostek, Ing. Martin Ddryják, Ing. Pavel Frýda, Ivana 
Neuwirthová 

Nepřítomní: Ing. T. Santarius, M. Puščák, P. Vítek, S. Trávníček  - omluveni 
 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR 
4.  Informace o prodeji AMO 
5.  Stav kolektivního vyjednávání 
6.  Průběžné plnění úkolů 
7.  Organizační  
8.  Nové úkoly 
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

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

      

     [2018/5] 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 

Na provoze 104 probíhá příprava na instalaci odkyselovače. Pracuje se na montáži potrubí 
koksárenského plynu DN 1200. Je naplánována výměna rampového pásu. Na Chemii na 
kondenzaci 1 by měla být 14.12. předaná nádrž (Stilka). Bude se dělat nádrž č.16. Na baterii KB2 
dodavatelé nezajistili materiál na přezdívání. Bude se pokračovat v příštím roce. Stav zaměstnanců 
na Z10 je nyní naplněn. Nabraní zaměstnanci jsou v procesu zaučování. Je vytvořen byznys plán 
na rok 2019 (zatím není schválen). 
 
I.Maceček : Jaký je plán výroby na příští rok? Počítá se s maximální výrobou? 
Ing. Nierostek : Počítá se s obdobnou výrobou, jaká byla letos (1,062 mil. tun suchého koksu). 
 
I.Maceček : Přestaly jezdit vagóny s louhem. Je tam nějaký problém? 
Ing. Nierostek : Jsou problémy u dodavatele. Zajišťuje se to náhradní formou. 
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Závěry VZO : 

R. Kögler : Je všeobecně problém s vagóny. 
 
S. Hradil : Dotaz na rekonstrukci schodiště u třídíren koksu. 
Ing. Nierostek : Schodiště se vyrábí nové ze dvou kusů a termín dokončení je naplánován v první 
polovině prosince. 
 
P. Gřunděl : V důsledku odstavení vysoké pece se veškerý vyrobený koks dává do vagónů. Vagóny 
nejsou, je třeba to řešit. 
Ing. Nierostek : Doprava o tom ví. 
 
P. Gřunděl : Ing. Romanský provádí kontrolu stavu těsnění. Uvádíme do grafikonu, že se kouří za 
rámem komory baterie, což má na starosti extérní firma. 
Ing. Nierostek : Zjistí. 

 

 

Ing. Pavel Frýda – AMDS CR 

Provoz jede na 7 čet. 6 agenturních zaměstnanců odešlo na P1500. Z důvodu nedostatku 
materiálu se tento měsíc nesplní plán. K dnešnímu dni je vyrobeno 237,3 kt, plán na letošní 
rok byl 250 kt. Na splnění plánu chybí přes 12 kt (z toho je nasmlouváno pouze 8 kt).   

Ing. Slanina : Má neplnění plánu nějakou souvislost s prodejem AMO? 
Ing. Frýda : Dříve jsme měli možnost objednávat materiál z Polska, to nyní nemáme. Dále 
jsme přišli o zakázky na plechy.  

 

Ing. Martin Dryják – záv. 14 

3.12. se odstavuje HCC, která jde do opravy. KD trať je s výrobou v plusu, řeší se problémy 
s nedostatkem místa, je málo vozů na odvoz. SJV se od zítřka do 30.11. odstavuje do střední 
opravy. Výhled na prosinec je optimistický, bude se to odvíjet dle kapacity ocelárny. 
Návrh provozu o svátcích : HCC : 24.-26.12. bude provoz stát 
                                          KD trať : 24.12. provoz se zastaví od cca 15-16 hodiny 
                                          SJV : 24.12. nepojede odpolední směna 
 
M. Pastýrik : Jaká bude výroba na P1500? 
Ing. Dryják : Tento měsíc cca 40 kt, prosinec by měl být podobný. 
 
Ing. Slanina : Budeme tady přes agenturu zaměstnávat i polské zaměstnance. Jak budou 
zaškoleni na pracovištích? Jak bude zajištěna případná jazyková bariéra? 
Ing. Dryják : Neupřesnil. 
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Závěry VZO : 

Ivana Neuwirthová – BUP Z14 

Projednala změnu režimu na provoze 142, kde je na prosinec plánována střední oprava. 
Provoz se vrátí na svůj dřívější režim (týden ranní, týden odpolední, týden noční, So a Ne 
volno). Od 1.1.2019 se opět přejde na stávající režim. Plánuje se najetí HCC na 4 směny 
(probíhá nábor zaměstnanců i přes agenturu z Polska). Na Z14 máme přes 40 požadavků na 
zaměstnance z důvodu vysoké nemocenské na HCC, SJV a KD trati. 

Ing. Slanina : Budou mít polští zaměstnanci stejné platové podmínky jako naši zaměstnanci? 
I.Neuwirthová : Ano. 
 
Ing. Slanina : Jak bude probíhat zaučení těchto zaměstnanců? 
I.Neuwirthová : Bezpečnostní předpisy jsou přeloženy do polštiny. Na úvodním zaškolování 
bude přítomen tlumočník (asi 2 dny).  
Ing. Slanina : Chceme vědět, jakým způsobem se bude řešit každodenní komunikace. 
 
R. Kögler : Kolik je u nás agentur práce? 
I.Neuwirthová : Nyní čtyři (hlavní je ManPower a Trenkwalder). Právě probíhá výběrové řízení 
na příští rok.  
 
A. Konvička : Jaké budou mít Poláci nástupní mzdy? 
I.Neuwirthová : Stejné, jako naši zaměstnanci. 
  
 
                                

Ad 4)     Informace o prodeji AMO 

Proběhla schůzka zástupců odborů s Britským velvyslancem Nickem Archerem. Dle jeho slov je 
firma Libery v Anglii vnímána dobře, snižuje nezaměstnanost (je to dáno tím, že v Anglii Liberty 
kupovala krachující firmy, což není náš případ). Dále proběhla schůzka s výkonným předsedou 
skupiny GFG Group Sanjeevem Guptou a jeho týmem. Na tomto jednání jsme opět nedostali jasné 
odpovědi na naše otázky, které jsme jim dávali písemně již při návštěvě pana Boltona (generální 
ředitel Libesty Steel). Z tohoto důvodu jsme jednání předčasně opustili.  22.11. tady bude opět pan 
Bolton. Chtějí tady investovat 30 mil. EUR ročně, což je málo (je to méně, než jsou současné 
investice). Po prodeji chtějí 100 dní a až po té zhodnotí další případné investice.  

    M. Pastýrik : Má nový majitel dánu nějakou minimální dobu provozování? 
V. Prak : Majitel to musí provozovat 5 let.  

 

Ad 5)     Stav kolektivního vyjednávání 

Pro letošní rok jsme podali návrh na mimořádnou odměnu pro zaměstnance, která má dvě části. 
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Závěry VZO : 

Ad 6)     Průběžné plnění úkolů 

 
Úk.č.4)  Vyřešit obsluhu webových stránek. Úkol splněn. 
 
Úk.č.9)  Vyřešit zastoupení závodního výboru za koksovnu. Úkol splněn. Proběhly doplňující volby. 
S hlasem rozhodujícím byl do závodního výboru za koksovnu zvolen Stanislav Hradil a Robert 
Kögler, s hlasem poradním Petr Gřunděl. 
 

 

Ad  7)     Organizační 

  

 VZO schválil mailem služební cestu Ing. Petra Slaniny do Prahy dne 11.11. na 
jednání s Britským velvyslancem. 

 VZO schválil služební cestu Vítězslava Praka do Lucembuska dne 19.-23.11. na 
jednání evropské rady zaměstnanců AM. 

 VZO schválil nákup dalších 501 vstupenek do CineStar. 

 V. Prak informoval o služební cestě na Evropskou radu zaměstnanců v Lucembursku, 
která se uskutečnila ve dnech 6.-9.11. Odbory podniků, které Mittal prodává, se 
dohodly na společném postupu vůči ArcelorMittal a Liberty House.    

 R. Pastrňák informoval, že projekt slučování stavědel na závodě 5 Doprava stále běží, 
zaměstnanci mají nadále vůči tomuto projektu výhrady z důvodu nadměrné psychické 
zátěže. 

 I.Pěknica podal informace z HOS.  

 

 

Ad  8)     Úkoly 
 

Úk.č.11 : Aktualizovat základní materiály ZO. 
             Zodp.: Ing. Javůrková, V. Prak; T: 31.12.2018 
 
 
 

 

   
 
 
                                                                                                       ……………………………………………………… 

Podpis místopředsedy ZO (razítko)               
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 29. 11. 2018 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

 
 
Zapsal: 

  
 
Ing. Jitka Javůrková 

 
 
Schválil: 

 
 
Marta Polášková 

 
 
Dne: 

 
 
16. 11. 2018  


