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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2019/12 
 

Datum: 28. 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. Pavel Frýda 

Nepřítomní: M. Puščák, P. Vítek, R. Kögler, S. Hradil, J. Adámek - 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. 

  

     [2019/12] 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 naplno. Plánované výroby na únor se podařilo splnit. Na bateriích chybí 17 
zaměstnanců. Jsou problémy s obsazením směn. Od 15.3. by měla začít oprava na KB2 
(přezdívání stěn). Oprava komory 1130 na KB11 se přesouvá na konec roku 2019. Na chemii včera 
najel na odsíření odhaněč čpavku C4303. Od 4. 3. se odstavuje pračka jemného praní 4113 a 
předává firmě k opravě. Očekávané najetí je v polovině dubna.  
 
A.Konvička: Neohrožuje nízký stav zaměstnanců bezpečnost práce? 
Ing. Nierostek: Je zpracován pokyn vedoucího provozu pro provozování baterií při nedostatku 
zaměstnanců (PoVP 103 č.2018/2). Je v něm uveden i minimální počet zaměstnanců na směně, 
aby nedocházelo k porušování bezpečnostních, technologických a ekologických předpisů.   
V pokynu jsou popsány i povinnosti a pravomoci směnového mistra a technologa, kteří zajišťují 
provoz.  

Ing. Pavel Frýda – AMDS CR 

V únoru byl nedostatek materiálu a zakázek. Operativní plán 9,9 kt se splnil na 10,8 kt. 
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Závěry VZO : 

Výhledově se u plochých výrobků zvyšuje cena, obchodníci mají nasmlouvané 20 kt. Plán na 
březen je 20 kt. P 1500 jde 15.3. do opravy.  První dva týdny v dubnu se plánuje hromadná 
dovolená. V lednu podali tři zaměstnanci výpověď, v únoru přibyl další.  

Ad 4)     Informace o prodeji AMO 

Ing. Slanina: Obdrželi jsme odpověď z Liberty House k našemu návrhu trojdohody, bohužel 
podstatné věci týkající se koupě naší firmy nejsou v této odpovědi obsaženy. V pondělí proběhne 
schůzka s generálním ředitelem. Příští týden je v Lucemburku jednání Evropské rady zaměstnanců 
o prodeji. Minulý týden se prodaly povolenky TAMEHU.  

Ad 5)     Stav kolektivního vyjednávání v AMEPO 

Ing. Slanina: V pátek 1.3. dojde k podpisu Kolektivní smlouvy. Kolektivní vyjednávání jsme 
uzavřeli stejným nárůstem tarifů jako v AMO a jednorázovou odměnou 5 400 Kč. Kafeterie 
bude nastavena stejně jako v AMO. Plán EBITDA na letošní rok je 5 mil EUR. 

Ad 6)     Průběžné plnění úkolů 

 
Úkoly se průběžně plní. Nové úkoly nejsou. 

 

Ad  7)     Organizační 

  

 Ing. Slanina: Doplatek za překročený EBIT v AMDS CR bude vyplacen ve výplatě za únor. 

 Ing. Slanina : Byl podepsaný prémiový řád v AMO. 

 VZO odsouhlasil startovné na rybářský turnaj 18.5. pro členy a rodinné příslušníky 50,- 
Kč, pro cizí 100,- Kč. 

 I.Pěknica informoval o komisi BOZP. Kladně hodnotil prezentaci virtuálního školení BOZP. 

 Ing. Slanina: Od 1.3. bude z důvodu nedostatečného prodeje teplých jídel v kantýně na P 
1500 na noční směně jen provoz s automaty.  

 Kantýna na SJV, která je po rekonstrukci, bude první měsíc provozována v původním 
režimu, mimo noční směny o víkendech, kdy bude samoobslužný, automatizovaný 
provoz. Pokud na nočních směnách ve všední dny nebude minimální odběr 20 teplých 
jídel za směnu, dojde ke změně provozování jako přes víkend (automaty).   

 25.4. bude konference naší ZO. 

 R. Pastrňák: Tlumočil požadavek zaměstnanců, aby odběr plazmy byl alespoň částečně 
brán jako odběr krve a dále, že gramáž jídel ve fóliích někdy neodpovídá deklarované. 

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

Podpis místopředsedy ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 14. 3. 2019 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

 
 
Zapsal: 

  
 
Ing. Jitka Javůrková 

 
 
Schválil: 

 
 
Marta Polášková 

 
 
Dne: 
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