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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2018/84 
 

Datum: 22. 3. 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. Zbyszek Nierostek, Ing. David Božoň, Bc. Lumír Blahoš, 
Ing. Barbora Bezděková, Bc. Filip Barnáš 

Nepřítomní: 
R. Pastrňák, J. Motal, S. Hradil, M. Puščák, S. Trávníček, 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.  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.        
      

      

     [2018/84] 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 
 

Výrobu se snažíme udržovat na maximální výši. Ing. Barboru Bezděkovou na pozici BU HR 
partner  pro záv.10 nahradil Bc. Filip Barnáš. Stále chybí zaměstnanci (na bateriích 1 a 2 je 8 
zaměstnanců na dlouhodobé nemocenské). K 29.3. dojde k zapálení stěn, které se 
opravovaly. Pokračují práce v opravě dalších stěn. Na chemii byly výpadky na peci A na 
OOKP. Na KB1,2 byl problém s odsáváním koksárenského plynu.  
 
R. Kögler : Po externích firmách zůstávají ze země trčet kabely, popřípadě jiný materiál. Kdo 
to má řešit? 
Ing. Nierostek : Ze Z10 resp. Z3 by měla být stanovena osoba, která se o toto stará. Je třeba 
se obrátit na údržbu a zapsat to do IMISU. 
V. Prak : Toto by měl řešit mistr. 
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Závěry VZO : 

 
Ing. Slanina : Upozornil na možnost porušování zákona o zaměstnávání u externích firem, 
kdy náš zaměstnanec by neměl řídit práci externích firem. 
 

 
       Bc. Jan Mikoláš – AMDS CR 
 

Dohání se skluzy (vsunuté směny o víkendech a přesčasy). V březnu by se mělo udělat 22 kt 
(částečně na úkor dubna). V dubnu se očekává výroba pod 20 kt. Na květen je připraven plán 
oprav. Od 14.5. do 18.5. je plánována hromadná dovolená. 30.4. a 7.5. se bude stát. 
8 zaměstnanců je zapůjčeno na HCC. Proběhl bezpečnostní audit z korporátu se zaměřením 
na jeřábovou dopravu. Provedl se bench mark s Krakowem. Příští týden se bude pokračovat 
v kolektivním vyjednávání.  
 
V. Prak : Kolik dodává P1500 tento měsíc? 
Bc. Mikoláš : Kolem 15 kt. Plní se dohody, které jsme měli. Je skluz s dodávkami z Polska. 
 
V. Prak : Jak to vypadá s dodávkami na duben? 
Bc. Mikoláš : Pro duben by jsme měli mít materiálu dost. V červnu chceme navázat na plnou 
kapacitu.  
 
M. Pastýrik : Od 1.4. by se měli brát další 2 zaměstnanci do kmene. 
Bc. Mikoláš : Ano. Dneska jsem podepisoval smlouvy. K 1.5. odejde 1 operátor z FIMI linky 
na ocelárnu.  

       

 
       Bc. Lumír Blahoš – záv. 14 
 

Poděkoval všem valcířům za výrobu v prvních 3 měsících. Dařilo se likvidovat skluzy. 
Zrychlily se i přestavby. Rovněž pro expedici to bylo náročné. Nyní je na nemocenské 15 
zaměstnanců. 
Projednal změnu režimu na HCC. Hlavním důvodem je nedostatek zaměstnanců. 
Momentálně máme 25 zapůjčených zaměstnanců. Zmínil zájem některých zaměstnanců 
začínat směnu místo 5:45 v 5:30. 
 
Ing. Slanina : Upozornil, že takový režim není v kolektivní smlouvě.  
 
V. Prak : Dělají se nějaká opatření, aby se snížilo množství materiálu na skladě? 
Bc. Blahoš : Materiál se vyváží na MB sklad.  
 
A. Konvička : Jak bude vypadat přesunutá směna z Po na So? 
Bc. Blahoš : Jela by se ranní směna s případnými přesčasy.  
 
A. Konvička : Je nějaký způsob, aby zaměstnanci přechodem na jiný režim nebyli finančně 

ztratní? 
Bc. Blahoš : Toto je věc personálního oddělení. 
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Závěry VZO : 

       Ing. David Božoň – záv. 14 
 

Nejsme schopni nabrat zaměstnance z venku. Nechtějí dělat So-Ne. Přechodem na nový 
režim se zlepší i údržba tratě. Provozování nového režimu pojede 3 měsíce zkušebně, pak se 
vyhodnotí a rozhodne, jak dál. 
Na všech tratích se v březnu omezoval provoz z důvodu nedostatku materiálu. 
HCC vyrobila v únoru 22 kt oproti plánu, který byl 19 kt. Běží projekt na zkracování přestaveb. 
KD trať vyrobila 43 kt i když 4 dny stála. V březnu běží nový kalibrační plán. Snažíme se 
dostat nové převodovky, které přinesou navýšení rychlosti tratě. Poděkoval všem 
zaměstnancům za výrobu. 
SJV vyrobila v únoru 44 kt. Březen bude ovlivněn kampaní pružinové oceli. Testoval se nový 
chladník. Dopadlo to dobře, splnilo to očekávání.  
 
V. Prak : Informoval o tom, že včera se dohodli na prémiových ukazatelích pro Z14. 
 
Ing. Barbora Bezděková – BU HR Partner Z 10 

 
Projednala okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnance (strojník vodicího vozu), který 
má od 26.1. neomluvenou absenci. Zaměstnanec byl vyzván, aby se dostavil do práce, ale 
on to neakceptoval. Údajně je již zaměstnán u jiného zaměstnavatele.  
 
R. Kögler : Jaká je úspěšnost akce 5000,- Kč za doporučení nového zaměstnance? 
Ing. Bezděková : Akce byla úspěšná z 50 %. Dnes nám chybí jen 6 zaměstnanců.  
 

I.        I.Maceček : Na Z10 je nový vedoucí provozu. Byly provedeny i následné posuny 
zaměstnanců do nových pozic? Byl jmenován i nový technolog čištění? 
Ing. Bezděková : Ano, celý proces posunů byl dokončen.  

 

Ad  4)      Kolektivní vyjednávání –  V. Prak 

 
 Příští týden proběhne další kolo vyjednávání v AMDS CR. 

   

Ad  5)     Organizační 

  

 V. Prak podal informace z porady ředitele Z 14. 

 18.-19.4. proběhne školení BOZP, kterého se za naší ZO zúčastní Vladimír Marek 
(AMDS CR), Ivan Pěknica a Robert Kögler.  

                                                                                                                ………………………………………. 
Podpis předsedy ZO (razítko) 

 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 29. 3. 2018 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsala:  Ing. Jitka Javůrková Schválil: Vítězslav Prak Dne: 23. 3. 2018  


