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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2018/94 
 

Datum: 23. 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. Kamil Kičmer, Bc. Jan Mikoláš, Ing. Pavel Vavroš, 
Mgr. Veronika Muroňová, Ing. Hana Kratochvílová 

Nepřítomní: R. Pastrňák, S. Hradil, M. Korta, A. Konvička, Ing.P. Slanina, 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.  Plnění plánu ozdravných opatření 
5.  Organizační  
 
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

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

     [2018/94] 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. Kamil Kičmer – záv. 10 
 

Řešily se dodávky vstupního materiálu do huti (i dodávky uhlí). Nyní je situace stabilizována. Také 
řešíme dodávky žáruvzdorného materiálu na opravu baterie KB 1,2. Pokračuje se v ekologických 
akcích (jemná regulace KB 1-nyní započatá a KB 2-běží již delší dobu). Na chemii se opravuje 
nádrž na kondenzaci č.1. Letos se realizuje oprava potrubí na OVaK. Chybí zaměstnanci. Přes 
veškerou osvětu je problém s náborem nových zaměstnanců, na trhu práce nejsou. Momentálně 
na Z10 chybí 12-14 zaměstnanců. 
 
R. Kögler : Jak analyzujete důvody odchodů nově přijatých zaměstnanců? 
Ing. Kičmer : Nechali jsme si udělat analýzu na personálním oddělení. Nyní při závěrečném 
pohovoru (i u agenturních zaměstnanců) budeme chtít znát důvod odchodu (pokud nám ho 
zaměstnanci sdělí).  
 
I.Maceček : Zajímá mě strategie na biologické čistírně (rozjetí pískových filtrů). Pračka č.13 
funguje špatně (jemné praní). 
Ing. Kičmer : Ověří, dá info. 
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Závěry VZO : 

R. Kögler : Jaké jsou výstupy z biomonitoringu na pozici strojník II KB 1-2 (koníčkář)? 
Ing. Nierostek : Tito zaměstnanci měli zajištěnou nadstandartní výměnu montérek. Byl jim 
navýšen počet montérek. Bylo pro ně zajištěno nové odběrové místo přímo na šatně č. 1. 
Zjistíme, dáme vědět. 
 
R. Kögler : Na biologii máme 2 retenční nádrže, kde nefunguje ovládání ventilů z velinu.  Otevírá 
se to ručně. 
Ing. Kičmer : Proberu to s údržbou. 
 
I.Maceček : Flexibilita, která byla u zaměstnanců už není. Zaměstnanci nemají prostor se 
zaučovat na nová místa. 
Ing. Kičmer : Až budou stavy naplněné, tak to půjde. 
 

      
       Ing. Pavel Vavroš – pr. 64 (P1500) 
 

Od 2.9. chceme najet na nepřetržitý, čtyřčetový, 12-ti hodinový režim (0918-0948). Z AMDS CR 
bude zapůjčeno 8 zaměstnanců a z AMEPO 1 brusič. Bude to nejméně na 3 měsíce.  
 
Mgr. Muroňová : Poděkovala za projednání najetí na nový režim ve zkrácené lhůtě oproti 
Zákoníku práce. 
 
V. Prak : Bude dost materiálu? Na vysokých pecích jsou plánovány opravy. 
Mgr. Muroňová : Oprava VP bude pravděpodobně posunuta na listopad. Na P1500 plánujeme 
výrobu 64 kt za měsíc. Na AMDS CR půjdeme s výrobou dolů na 20 kt za měsíc. Nyní je 
lukrativnější výroba na P1500. 
 
M. Pastýrik : Vyjádřil obavy, aby se zapůjčení zaměstnanci vrátili zpět a nemuseli se pak zaučovat 
noví. 
Mgr. Muroňová : To bude záležet na jednotlivých zaměstnancích. 
 
M. Pytlík : Polepší si zapůjčení zaměstnanci finančně? 
Mgr. Muroňová : Zapůjčení zaměstnanců funguje tak, že pokud je na novém místě nižší mzda, 
bude jim vyplácená jejich původní, pokud tam bude mzda vyšší, tak ji budou mít.  
 
Ing. Santarius : Bude mít vyšší výroba na P1500 vliv na další tratě? 
Ing. Vavroš : Vše se řeší podle trhu. Nyní je hlad po svitcích a plechách.  
 
Ing. Santarius : Je tu možnost brát bramy za Polska? 
Ing. Muroňová : Poláci mají momentálně technické potíže. 
Ing. Vavroš : Dodávky z Polska nám technicky nevyhovovaly.  
 

 VZO projednal změnu režimu na P1500 od 2.9.2018. 
 

      
      Bc. Jan Mikoláš – AMDS CR 
 

Z důvodu navýšení prodeje svitků na P1500 bude výroba na linkách od září max. 20 kt. Zruší se 
jedna četa, pojede se na 7 čet. 8 zaměstnanců bude zapůjčeno na P1500. Plán na srpen je  
26,5 kt, plán neplníme, jsme ve skluzu.  
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Závěry VZO : 

S. Trávníček : Jakou mají mít zaměstnanci, kteří jdou na P1500 kvalifikaci? 
Bc. Mikoláš : Chtějí 6 vazačů a 2 paliče (máme jednoho). 
 
M. Pastýrik : Kde konkrétně bude menší výroba? 
Bc. Mikoláš : Na podélné lince č.2 (pojede jen na 2 směny) a na Ruthneru. 
 
I.Pěknica : Jakým způsobem tam budou zaměstnanci převedeni? 
Bc. Mikoláš : Kmenoví budou dočasně zapůjčeni, agenturní  budou ukončeni a přiděleni jinam.  

 

Ad  4)      Plnění plánu ozdravných opatření 
 
Ing. Zbyszek Nierostek – záv. 10 
 
Plán ozdravných opatření má 19 položek.  11 z nich je již uzavřených (obnovení nátěru schodiště 
na KB 11, realizace průchozího místa na kondenzaci, úprava osvětlení v centrální stanici, 
malířské práce, ……). Do konce roku by mělo být vše hotovo.  
 
Ing. Kičmer : Plánuje se modernizace osvětlení koksovny a další věci. 
 
V. Prak : Jsou v opatřeních opravy sociálních zařízení? 
Ing. Nierostek : Ano. Je tam rekonstrukce vodovodního potrubí, výměna baterií, vymalování. 

 

Ad  5)     Organizační 

  

 V. Prak podal informace z managementu : 
- GŘ schválil převod 15 zaměstnanců na dobu neurčitou (včetně 2 chemiků ze Z10) 
- vyčlenění expedice P1500 se neuskuteční 
- kulatina – od 7.9. začne předávání pracoviště firmě OCEKO 
- ŘE informoval o výsledcích za II. kvartál 2018, které jsou excelentní 
- proběhnou změny na personálním oddělení : odchází Ing. Ševěčková, Kontaktní 
centrum přebírá Bc. Holubová, personalistiku AMDS CR přebírá Ing. Kratochvílová 

 Plánovaná demonstrace proti nedostatečné komunikaci ze strany ArcelorMittal 
v případě prodeje AMO a.s. se odkládá z důvodů prodloužení termínu podepsání 
smlouvy o prodeji a příslibu GŘ Ashoka Patila, že odbory budou mít možnost jednat 
se zájemci o koupi ještě před výběrem finálního kupce. 

 VZO odsouhlasil proplacení dopravy a dotaci 200,- Kč na stravu účastníkům 
manifestačního  mítinku KonecLevnéPráce, který se koná 11.9.2018 v Praze od 11 h.  

 VZO odsouhlasil nákup 30-ti charitativních kalendářů na rok 2019. 

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

 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 6. 9. 2018 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

 
 
Zapsal: 

  
 
Ing. Jitka Javůrková 

 
 
Schválil: 

 
 
Vítězslav Prak 

 
 
Dne: 

 
 
24. 8. 2018  


