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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2018/92 
 

Datum: 2. 8. 2018 Čas: 11:30-14.00 Místo: školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil: Vítězslav Prak - předseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: 
Ing. Zbyszek Nierostek, Ing. David Božoň, Ludvík Topiař, Ing. Ondřej Juráň, Ing. 
Petr Komačka 

Nepřítomní: 
R. Pastrňák, R. Kögler, S. Hradil, M. Pastýrik, M. Puščák, Ing. T. Santarius, J. 
Motal - 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 I. pololetí 2018 
5.  Organizační  
 
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

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

     [2018/92] 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 KB 1,2 chybí 11 zaměstnanců. Na KB 2 došlo k přezdění komor, najelo se na ně. Koncem 
roku by se měla přezdít další sekce komor. Na kondenzaci 1 se opravuje nádrž č. 16. Uhlí je 
předjednané do konce roku. Připravuje se BP 2019. Odháněč jede. Koncem roku by se měl dělat 
odkyselovač a druhý odhaněč.  
 
I.Maceček: Do kdy má být postavená nádrž 23 na odsíření? Kdy má najet? 
Ing. Nierostek: Prozatím se jede provizorním způsobem. Termín je stanoven na 31.10.2018. 
 
I.Maceček: Zkušení střídači pracují na jednoprofesních místech, což je škoda. 
Ing. Nierostek : Hovořil jsem o tom s Bc. Žabenským. Ten požadavek přenesl na technologa Ing. 
Martiníka. Zatím se žádný ze zaměstnanců neozval a neprojevil zájem. 
 
Ing. Slanina: Nemůže mít nedostatek zaměstnanců vliv na ukazatele pro prémie? 
Ing. Nierostek: Přímou vazbu nevidím. Nepřímo to má vliv na nečerpání dovolené a přesčasy. 
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Závěry VZO : 

I.Maceček: Na biologii ubrali jednoho zaměstnance. Někdy se stane, že je tam zaměstnanec sám, 
což je nebezpečné. 
Ing. Slanina: Nahlaste to jako nebezpečnou situaci. 
Ing. Nierostek: dle vedení tento stav vyplývá z nedostatku lidí, nejsou schopni ho ovlivnit. 
 
Ing. David Božoň – záv. 14 
 
Výsledky za červenec jsou výborné. Na drátovce jsou nemocenské. Od úterka se kvůli vysokým 
teplotám fasuje nealkoholické pivo. 50 vlaků s rudou stojí na ukrajinské hranici. 15.8. bude na 
SJV zprovozněný nový jeřáb, naváží se druhý nový jeřáb na halu C.  
HCC : plán 21 kt, skutečnost 20 kt. Poruchovost 3%. 
SJV : plán 50 kt, skutečnost 41 kt (4,5 dne čekání na materiál); využití tratě 72% (nadplán). 
KD trať : plán 50 kt, skutečnost 47,4 kt (2 dny stání na materiál); smyčkovitost za červenec 0,46. 
Poruchovost 2,83%. 
 
A.Konvička: Na HCC se nesplnila poruchovost. Nemělo by se přehodnotit cílové číslo? 
Ing. Božoň: Budeme se o tom znovu bavit na konci roku. Nebyla to lidská chyba, byl to vliv 
provozu. U vedení jsme prosadili 100% plnění ukazatele poruchovosti pro prémie.  
 
I.Pěknica: Jak pokračuje snižování stavu skladů? 
Ing. Božoň: Daří se to na SJV, kde ze 30 kt na skladu je dnes 23 kt. Nedaří se to na HCC. 
Budeme jednat o rozšíření nakládky a expedice na víkendy. Nakládání kamiónu na HCC trvá 6 
hodin (musí se přeházet celý sklad). Doprava má zajistit větší počet vagónů. Na KD trati se sklady 
není problém.  
 
A.Konvička: Na HCC jsou nemocenské. Neuvažuje se příští rok o celozávodní dovolené? 
Ing. Božoň: Nemáme možnost to ovlivnit. Řídíme se podle oprav v prvovýrobě. Při zastavení tratě 
se musí souběžně opravovat vysoká pec nebo ocelárna. 
V. Prak: Týden hromadné dovolené by na každém provozu nebyl na škodu, když se stojí na 
nedostatek materiálu.  

    

Ad  4)      Úrazovost za I. pololetí 2018 
 
Ing. Petr Komačka – záv. 10 
 
Komentoval absenční úraz – pád zaměstnance z plošiny. Zaměstnanec je na nemocenské, má 
zhmožděná záda. Na VKB 11 byly dva úrazy zaměstnanců Z3 (prsty, zápěstí). Cíle v bezpečnosti 
se nedaří plnit. Počet nebezpečných jednání za 1.pololetí 2018 je 9, nebezpečných událostí 122, 
skoronehody 21, drobná poranění 4. Závažné události jsou 4 evidované, 1 ve zpracování a 1 je 
čerstvá (utržení řetězu demagu). 
 
I.Maceček: Jeden zaměstnanec provozu v práci zkolaboval. Je to pracovní úraz? 
Ing. Komačka: Tento případ nezná.  
V každém případě se musí volat sanitka, nevozit lidi k ošetření vlastním autem. 
 
Ing. Ondřej Juráň – záv. 14 
 
Neplníme úrazovou četnost (FR). Máme 1,75 (vliv absenčního úrazu v 1.kvartálu-pád cyklisty). 
Neplníme ani FR´(včetně omezené práce); cíl je 1,70, skutečnost 3,5 (vliv úrazu na KD trati). Za 
1.pololetí 2018 je 1 ošetření lékařem, 6 drobných poranění, 6 závažných událostí. 
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Závěry VZO : 

Ludvík Topiař – AMDS CR 
 
Za 1.pololetí 2018 je 1 ošetření lékařem, 1 drobné poranění, 2 závažné události (pád břemene 
z výšky, pád svitků na kamión).  

 

Ad  4)     Organizační 

  

 Ing. Slanina upozornil na nové nastavení prémiového řádu. Problém nastal na 
provozech a závodech, kde se stal za čtvrtletí jeden prac. úraz. Zaměstnanci 
kategorie D měli za úrazovost 0 %, kdežto zaměstnanci THP včetně mistrů dostali za 
úrazovost vyplaceno 80 %.  

 V. Prak – na Z5-Doprava řešíme porušování zákoníku práce, slučování stavědel, 
vážné a směnové mistry. 

 V. Prak – na soustružně válců na AMEPO řešíme nevyplacené zastupování. 

 AMO začalo mapovat ocenění pracovních míst v AMDS CR. 

 Agenturním zaměstnancům, kteří byli převedeni do kmenu a měli krácený 
diferenciační tarif se 70% vyplatí v srpnu a od října jim bude vyplácen DT v plné výši. 

 V září se uskuteční fotbalový turnaj v rámci týdne zdraví.   

 Ing. Slanina podal informace z jednání odborů s managementem. Finanční výsledky 
jsou velmi dobré, celé 1.pololetí plníme nad plán. Z důvodu dobrých výsledků jsem 
navrhl otevřít vyjednávání KS pro tento rok. Dle vyjádření GŘ je toto moc brzo, 
nevíme, jak se situace bude dále vyvíjet. Ve 3. a 4. kvartále jde do opravy VP3. 
Případnou fúzi dceřiných společností do matky si bude řešit až nový majitel. Hledá se 
80 zaměstnanců (50% je za dlouhodobě nemocné). Dle ŘP máme nejlépe placené 
jeřábníky v regionu.  

 Ing. Slanina podal informace z jednání s firmou, která dohlíží na prodej AMO. Ti mají 
3 priority : že se nezastaví žádné výrobní zařízení, že bude vše odstřiženo od AM a že 
vše proběhne dle zákonů. Nový investor musí mít finanční prostředky, nesmí mít 
nevyřešený žádný nákup jiné firmy, musí předat plán dalšího provozování, nesmí být 
napojen na ArcelorMittal, musí převzít všechny zaměstnance. Ukončení závazných 
nabídek na koupi je tento týden. Tato firma hlídá, aby se neprodaly povolenky (od 
května). Povolenky však byly prodány před květnem. Tento týden dojde k výměně 
všech členů představenstva, kteří jsou napojeni na ArcelorMittal. 

 V. Prak : blíží se volební konference (17.9.). 
 

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

 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 23. 8. 2018 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsal:  Ing. Jitka Javůrková Schválil: Vítězslav Prak Dne: 7. 8. 2018  

 


