
 
 
 
  

ZZZááákkklllaaadddnnnííí   ooorrrgggaaannniiizzzaaaccceee   OOOSSS   KKKOOOVVVOOO   

AAArrrccceeelllooorrrMMMiiittttttaaalll   ČČČeeessskkkááá   rrreeepppuuubbbllliiikkkaaa 

 

 

Interní materiál VZO strana 1   

Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2019/11 
 

Datum: 14. 2. 2019 Čas: 11:30-14.00 Místo: školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil: Marta Polášková - místopředseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: Ing. Zbyszek Nierostek, Ing. Martin Dryják, Bc. Jan Mikoláš, I. Neuwirthová 

Nepřítomní: 
R. Pastrňák, M. Puščák, P. Vítek, A. Koncička, Ing. P. Slanina, R. Kögler - 
omluveni 

 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR 
4.  Informace o prodeji AMO 
5.  Stav kolektivního vyjednávání v AMEPO 
6.  Průběžné plnění úkolů 
7.  Organizační  
8.  Nové úkoly 
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

      Místopředsedkyně ZO kol. Marta Polášková seznámila členy VZO s návrhem programu 
zasedání VZO. 

      

     

   [2019/11] 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 

Plán výroby v lednu se splnil. V únoru se začala dělat oprava -  Complete treatment na KB 1. 
Přezdívání komor na KB 2 – čekáme na materiál. Opravy na provoze 104 jdou podle 
harmonogramu. Včera proběhla na Koksovně oprava plynového potrubí DN 1 200. 
Problémem je nedostatek zaměstnanců. 
 
P.  Gřunděl: Zaměstnanci provozu jsou zatěžování montáží krytek místo, aby to prováděla údržba. 
Ing. Nierostek: Záměrem je, aby některé jednodušší věci převzala obsluha (autonomní údržba), 
aby zaměstnanci údržby měli více času na složitější opravy. Údržba zajistila vše potřebné, dodaly 
se podložky, maznice. Myslím si, že je to splnitelný úkol. V minulosti už to zaměstnanci dělali na 
výtlačných strojích. 
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Závěry VZO : 

V. Prak: Nebylo by lepší vypsat cílovou odměnu? Kdysi to fungovalo tak, že zaměstnanci, kteří 
dělali něco navíc, mohli být okamžitě odměněni. 
Ing. Nierostek: Dnes bohužel tuto možnost mistři nemají. 
 
S. Hradil: Hasicí vůz jezdí stále s obsluhou. Firma Čipos neuklízí pod rampou, musí to uklízet 
zaměstnanci. Na třídírnách se snížily stavy ze 3 na 2 zaměstnance z důvodu automatizace, ale ta 
se neuskutečnila. 
Ing. Nierostek: Hasicí vůz je otázka na závod 45. Úklidy pod rampou vždy dělali zaměstnanci. 
Firma Čipos v rámci kapacit vypomáhá s úklidy pod rampou. Snížily se stavy, ale automatizace 
nebyla hotová. Automatizace stále probíhá. Problémy nastaly z důvodu mnohonásobného zvýšení 
objemu drobných podílů, které se vrací z VP (původně 150 t/den, nyní 150-600 t/den) – je v řešení. 
 
 

Ing. Martin Dryják – záv. 14 

Všechny čtyři tratě jdou do opravy. Nejdelší oprava bude na KD trati (35 dnů, výměna nůžek). Pak  
následuje oprava na HCC, na SJV (14 dnů, nový rekuperátor a odvodnění rekuperátoru). 
Výroby v únoru: 
SJV – je 33 kt zakázek, 9 kt zakázek je nejistých (dohadují se ceny) 
KD trať – od minulého týdne jede s omezením (spálený motor na čtyřbloku). 
HCC – je naplněná (18-19 kt). 
 
V. Prak : Dotaz na nízkou výrobu na P 1500. 
Ing. Dryják : Plán na únor byl snížen na 20 kt. U plochých výrobků je na trhu propad cen.  
 

I.Neuwirthová – BU HR partner záv. 14 

Předložila k projednání neomluvenou absenci dvou zaměstnanců z SJV.  
VZO projednal neomluvenou absenci. 
 
 

Bc. Jan Mikoláš – AMDS CR 

Výroba v lednu byla téměř 16 kt (plán byl 20 kt). Výroby v únoru nejsou v takové výši, jak bylo 
v plánu (10-12 kt). Ale každý den chodí nějaké zakázky. Trať P 1500 celý týden stojí. Až se 
rozjedou, tak nám odválcují materiál. Plán na březen je 19 kt. V dubnu bude střední oprava 
FIMI linky (oprava rovnačky). Na tuto dobu plánujeme na linkách hromadnou dovolenou. Je to 
v souladu s plánem dovolených. Zapůjčili jsme 2 zaměstnance na HCC. Tři kmenoví 
zaměstnanci podali výpověď. Hledáme náhradu.    
 
V. Prak : Bude se hromadná dovolená týkat všech zaměstnanců? 
Bc. Mikoláš : Kategorie D určitě, u kategorie THP se ještě rozhodne dle situace. 
VZO projednal hromadnou dovolenou. 
 
M. Pastýrik : Proč zaměstnanci nechtějí jít pracovat na Ruttner? 
Bc. Mikoláš : Je to dáno prostředím, je tam fyzická práce. Řešíme to motivací zaměstnanců. 
Chceme tam obnovit tým.  
 
V. Prak : Příští týden oslovíme vedení AMDS CR k otevření kolektivního vyjednávání. 
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Závěry VZO : 

Ad 4)     Informace o prodeji AMO 

8.2. proběhlo jednání evropské komisařky pro konkurenceschopnost Margrethe Vestagerové 
s naší vládou, kde se probíral prodej ArcelorMittal Ostrava společnosti Liberty House.  

 

Ad 5)     Stav kolektivního vyjednávání v AMEPO 

V. Prak : Požadujeme stejný nárůst mezd jako v AMO a v TAMEH. Jednání stále probíhá. 

 

Ad 6)     Průběžné plnění úkolů 

 
Úkoly se průběžně plní.  

 

 

Ad  7)     Organizační 

  

 VZO odsouhlasil cenu lyžařského zájezdu na Malino Brdo 1.3. (100,- Kč pro členy a 
rodinné příslušníky a 300,- Kč pro ostatní). 

 VZO odsouhlasil 4-denní turistický zájezd do Tater (19.-22.9.). 

 I.Pěknica informoval o provozu kantýny na SJV po rekonstrukci. V chladicím pultu 
bude již jen balené jídlo (ne na váhu), na noční směně bude kantýna zavřená, bude 
tam oddělená část s automaty na výdej jídla.  

 M. Polášková informovala o možnosti uspořádat turnaj pro rybáře. 

 

 

Ad  8)     Úkoly 
 
Úk.č.20 : Navrhnout mechanismus vyplácení sociální podpory při odchodu do částečného   
invalidního důchodu. 
               Zodp.: VZO, T: 31.3.2019 

 
Úk.č.21 : Zjistit podmínky a kapacitu na rybníku v Třebovicích pro turnaj rybářů. 
               Zodp.: M. Polášková, T: 28.2.2019 

   
 
                                                                                                       ……………………………………………………… 

Podpis místopředsedy ZO (razítko)           
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 28. 2. 2019 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

 
 
Zapsal: 

  
 
Ing. Jitka Javůrková 

 
 
Schválil: 

 
 
Marta Polášková 

 
 
Dne: 

 
 
15. 2. 2019  


