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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2018/81 
 

Datum: 2. 2. 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. Zbyszek Nierostek, Ing. Barbora 
Bezděková, Ing. Petr Komačka, Ing. Ondřej Juráň   

Nepřítomní: R. Pastrňák, Ing. Santarius, J. Motal, I. Maceček  - omluveni 
 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR 
4.  Úrazovost za rok 2017  
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.        
      

     [2018/81] 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 
 
       Koksovna jede na maximální výrobu. Pokračuje přezdívání stěn na VKB2. Probíhá oprava  
       kondenzátoru na lince B na odsíření. Zprovoznil se elektrofiltr č.1, do opravy šel elektrofiltr  
       č.2. Na KB1,2 chybí lidi. 
 
       S. Hradil : Zaměstnanci externích firem na předloze KB1,2 sami otáčejí jeřáb. Měli by jít 
                       za strojníkem a zeptat se ho. 
       Ing. Nierostek : Přenese to dál.              
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Závěry VZO : 

 
       Ing. Barbora Bezděková – HR 
 
       Projednala neomluvenou absenci zaměstnance. Zmínila, že je vysoký počet nemocenských,          

Aktuální požadavek je doplnění 13 zaměstnanců. 
 
 
Ing. David Božoň – záv. 14 
 
Komentoval bezpečnostní úkoly a tematické prověrky. 80 % je splněno. Poděkoval všem za 
výrobu v lednu.  
Výroba leden : KD trať 51 kt (plán 50 kt), SJV 26 kt (plán 22 kt; výroba najížděla až 15.1.), 
HCC 22,2 kt (plán 22 kt).  
Plán na únor : KD trať 45 kt, SJV 45 kt, HCC 22 kt, P1500 25 kt. 
Na KD trati jsou problémy na motoru čtyřbloku. Nový motor by měl přijít na konci března. 
Chybí lidi, na HCC 12. Měli bychom najíždět linku KOCH, probíhá nábor lidí. 
 
M. Puščák : Nedá se jet na sklad, když je problém s motorem čtyřbloku ? 
Ing. Božoň : Neuskladnilo by se to. Věří, že motor bude již začátkem března. 
 
J. Havlický : Na HCC se od dubna uvažuje o změně pracovní doby. 
Ing. Božoň : O tom neví. Zjistí. 

 
 
       Bc. Jan Mikoláš – AMDS CR 
 

Výroba za leden byla 28,7 kt, plán byl 25 kt. K tomuto výsledku přispěla i organizace 9 směn 
i o víkendech a to, že nebyla zásadní porucha. Na únor je plán 25 kt. Rovněž se plánují 
přídavné směny. Na březen chybí 5 kt zakázek na příčné linky, na podélné chybí 4 kt.  
V březnu bude asi o 1-2 čety méně, výroba půjde asi dolů. Na přelomu dubna a května bude 
probíhat oprava P1500. Je tlak vyrábět spíše dlouhé výrobky než ploché z důvodu příznivější 
ceny dlouhých.  
 
V. Prak : Psali jsme dopis na vedení ohledně zohlednění prémií. 
Bc. Mikoláš : Je to schválené. Prémie za 4.kvartál budou vyplaceny na 100 %. 
 
V. Prak : Kdy se začne s kolektivním vyjednáváním? 
Bc. Mikoláš : Mgr. Mrázková dá vědět. 
 
M. Pastýrik : Dotaz, zda AMDS má jít zpátky pod AMO. 
Bc. Mikoláš : Proběhl zahajovací mítink tohoto projektu, kde byli právníci, daňoví specialisté, 
IT. Vedoucí projektu je Ing. Lacika. Ten oznámil, že letos proběhne fúze AMEPO a AMDS do 
AMO. Termín v harmonogramu je srpen. 
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Závěry VZO : 

 

Ad  4)      Úrazovost za rok 2017 

 
     
      Ing. Petr Komačka – BP Z 10 

 
      V roce 2017 byl 1 absenční úraz (na koksochemii), 4 drobná poranění a 7 závažných  
      událostí.  
 
  
      Ing. Ondřej Juráň – BP Z14 
       
       Bezpečnostní ukazatel FR byl v roce 2017 1,75, cíl byl 0,7. Ukazatel FR´ byl 1,75 na cíl 1,1. 
       FR pro rok 2018 je 0,9 a FR´ je 1,7. V roce 2017 byl 1 smrtelný úraz, 1 absenční úraz,  
       2 ošetření lékařem, 8 drobných poranění, 251 skoronehod a nebezpečných událostí. 
       Na P1500 byly 2 drobná poranění. 

 

       

Ad  5)      Kolektivní vyjednávání – Ing. Slanina 

 
AMO : Po 9 kolech došlo k dojednání dodatku KS na rok 2018. Kapitoly mzdy byly uzavřeny, 
jak jsem již informoval, s platností od 1.1.2018 (tabulka navýšení tarifní mzdy viz příloha). 
Odměna za splnění hospodářského výsledku zůstává ve stejné výši při splnění BP 22,2 mil. 
EUR EBITDA. Příspěvek za dlouhodobé finanční výsledky skupiny AMO je dohodnut na 23,7 
mil. Kč, který bude vyplacen za měsíc listopad 2018. Rekondiční a ozdravné pobyty a 
zápůjčky zůstaly ve stejné výši jako v loňském roce. Příspěvek dárcům krve a krevních 
složek při darování mimo pracovní dobu zůstává stejný. Změna je v možnosti uplatnění 
tohoto příspěvku, kdy je nutno o toto zažádat v aktuálním čtvrtletí (nejpozději 1 měsíc po). 
Příspěvek na ozdravné a rekreační pobyty pro děti zaměstnanců se bude vztahovat nově 
taky na příměstské tábory.  
AMEPO : Zaměstnavatel na pozměněný návrh odborů nepřistoupil. Stav a další kroky budu 
probírat se zaměstnanci AMEPO, kde působí naše ZO. 

     
   

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

 
Podpis předsedy ZO (razítko) 

 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 15. 2. 2018 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsala:  Ing. Jitka Javůrková Schválil: Vítězslav Prak Dne: 5. 2. 2018  


