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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2018/80 
 

Datum: 18. 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. David Božoň, Ing. Martin Dryják, Ing. Zbyszek Nierostek,   

Nepřítomní: R. Pastrňák, J. Havlický  - omluveni 
 

Program zasedání VZO : 

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

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

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

     [2018/80] 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. Ukazatele čtvrtletních prémií se na provoze 103 splnily  
       na 105 %, na provoze 104 na 107,5%. Začíná přezdívání 7 komor na KB2. Deskové chladiče  

na provoze 104 se znovu ucpávají. Bude se objednávat nové zařízení na proplach.  
Na odsíření byly problémy s řemenicemi dmýchadel vzduchu - oprava proběhne v příštím 
týdnu. Na elektrofiltru 2 se dělá revize. Linka B na pracovišti OOKP neprovozuje, 

       bere se jako rezerva ale musí se opravit předehřívač a kondenzátor. Stále jsou problémy 
       s dopravou uhlí z Polska. Zásoba uhlí není taková, jakou bychom si přáli. Dochází k zamra- 
       žování komor.          
         
            
      Ing. Martin Dryják – záv. 14 

 
Projednal příkaz ředitele Z14 a vedoucího provozu 64 ohledně čerpání dovolené v roce 
2018. 
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Závěry VZO : 

Ing. Slanina : Je šance prosadit hromadnou dovolenou? 
Ing. Dryják : Nemyslí si to. 
 
 
Ing. David Božoň – záv. 14, finální výroba 
 
Trh je hladový, rostou ceny. Úkol č.1 je vyrábět co nejvíce.  
V nové funkci by se chtěl především věnovat údržbě, spolehlivosti agregátů, jestli se dělá 
tak, jak je to technologicky popsané.  
 
I.Pěknica : Jste ředitelem závodu 14 nebo jen pověřen řízením? 
Ing. Božoň : Ano. Jsem ředitelem a mám speciální pověření na 3 měsíce pro koordinaci 
provozu 64 a 65. 
 
M. Puščák : Je v plánu nová drátovka? 
Ing. Božoň : Je koupena drátovka ve Španělsku. V tomto roce by se měla postupně 
připravovat na transport a v roce 2019 instalovat u nás. V roce 2020 by měla být v provozu. 
Je schválený převoz sem. Je uzavřen tendr na firmu, která by to měla demontovat.  
 
Ing. Slanina : Znova dotaz ohledně celoprovozní hromadné dovolené. 
Ing. Božoň : To je na diskuzi mezi GŘ a ředitelem pro prodej a marketing. Museli bychom mít 
předstih a plnit operativní plán. Letos to nevidí reálné. 
 
M. Pytlík : Má se zavřít výdejna na důlních výztužích. Jde hlavně o nářadí. 
Ing. Dryják : Uvažuje se o automatech. Mělo by to fungovat. 

 
 
       Bc. Jan Mikoláš – AMDS CR 
 

Výroby běží podle plánu. O víkendech jsou organizovány směny navíc. Za leden je zatím 
výroba 16 kt v postupu na plán 14 kt. Cíl je udělat 27 kt. Zásobování materiálem se daří. 
Podélné linky jsou předzásobené do konce měsíce. Máme 5 dlouhodobě nemocných. Jako 
dočasná náhrada jsou schválení 4 agenturní zaměstnanci (3 na linkách a 1 na hutní 
prodejně). Trápí nás poruchy (rovnačka 17 na FIMI lince).   
 
M. Pastýrik : Je již obsazeno 10 přesčasových směn na podélné lince? 
Bc. Mikoláš : Naplánovaných je 9. 
 
M. Pastýrik : Počítá se s přesčasy i na příští měsíc? 
Bc. Mikoláš : Asi ano. Je v plánu smazat skluzy. Pokud bude materiál. 

       

        

Ad  4)      Kolektivní vyjednávání – Ing. Slanina 

 
Projednával se prémiový řád. Zaměstnavatel zastává názor, že prémiový řád není součástí 
kolektivní smlouvy. Strana odborů chce vyjmout z prémiového řádu ukazatel pro bezpečnost 
tam, kde to zaměstnanci nemohou ovlivnit. To zaměstnavatel nepřipouští. Zaměstnavatel 
navrhl úpravu kritérií tak, aby ukazatel týkající se bezpečnosti mohl být vyplacen i nad 100%. 
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Závěry VZO : 

Dle názoru odborů by úrazovost neměla být násobitelem celých prémií. Dále se jednalo o 
diferenciačních tarifech, kde strana odborů požaduje mít jasně dané, co je standart pro 
pracovní místo. Dalším tématem bylo extrémní znečištění a očista. Strana vedení tvrdí, že 
dle ředitelů závodů taková místa v huti nejsou (kromě koksovny). Ohledně odměny za 
zaškolování do poloviny měsíčního fondu pracovní doby zaměstnavatel navrhuje max. 500 
Kč. S podmínkou max. odbory nesouhlasí.   

AMEPO : Proběhla 4 kola vyjednávání, návrhy obou stran se značně liší.  
 

V. Prak – AMDS : Vyjednávání v AMDS zatím nezačalo.   
 
A. Konvička : Jedná se s agenturami o navýšení mezd? 
M. Polášková : Údajně se to přepočítává. Oficiální informaci nemáme.  

         

   

       Ad  6)     Organizační 

  

  Proběhly 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. Před mítinky se se 

zaměstnanci setkal i generální ředitel. Při hlasování byla většina zaměstnanců proti 

této nabídce a trvá na regulérním vyplacení prémií. Byl zaslán dopis na předsedu 

vyjednávací komise L. Lúčana, aby tento problém byl projednán na dohodovací 

komisi. 

 I. Maceček informoval o výsledku revize hospodaření a kontrole stavu pokladen. 

Vše bylo v pořádku.  

 M. Pastýrik podal informace ze sportovní a kulturní komise o plánovaných akcích 

na první pololetí tohoto roku.  

 Ing. Slanina informoval o jednání s firmou Vodafone. 

 VZO schválil dotaci 190,- Kč / člen na koncert skupiny Lucie 13.11.2018.  

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

 
Podpis předsedy ZO (razítko) 

 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 2. 2. 2018 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsala:  Ing. Jitka Javůrková Schválil: Vítězslav Prak Dne: 19. 1. 2018  


