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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2019/9 
 

Datum: 18. 1. 2019 Čas: 11:30-14.00 Místo: školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil: Marta Polášková - místopředseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: Ing. Martin Dryják, Ing. Pavel Frýda  

Nepřítomní: 
R. Pastrňák, S. Hradil, V. Prak, Ing .T. Santarius, S. Trávníček, M. Puščák - 
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 
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. 

      

     

   [2019/9] 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. Martin Dryják – záv. 14 

 
Na KD trať se nepodařilo nabrat dostatečné množství zakázek. Operativní plán na leden byl snížen 
z 48 kt na 43 kt. 28.1. se trať na 3 dny zastaví, bude probíhat oprava čtyřbloku. HCC je zakázkově 
naplněná, plán na únor je 22 kt. SJV je taky naplněná, plán je 48 kt. Plán na P 1500 je 35-40 kt. 
 
Ing. Slanina : Kdy a jak bude provozovaná linka KOCH? 
Ing. Dryják : Prozatím nemáme certifikát dodávat na polský trh. Poláci nechtějí uznat zkoušky z 
Mnichova, chtějí nové vzorky. Budeme muset ještě něco odválcovat. 
 
 



 
 
 
  

ZZZááákkklllaaadddnnnííí   ooorrrgggaaannniiizzzaaaccceee   OOOSSS   KKKOOOVVVOOO   

AAArrrccceeelllooorrrMMMiiittttttaaalll   ČČČeeessskkkááá   rrreeepppuuubbbllliiikkkaaa 

 

 

Interní materiál VZO strana 2   

Závěry VZO : 

 
A.Konvička : Není možno naválcovaný materiál hned převážet na MB sklad a neukládat ho na 
HCC? 
Ing. Dryják : Ano. Dvě soupravy vagonů budou pro SJV a jedna bude pro HCC. 
 
R. Kögler : Jak vnímají zákazníci to, že se prodej naší firmy protahuje. 
Ing. Dryják : Nevnímám žádnou nervozitu. Zakázky přicházejí. 

 

Ing. Pavel Frýda – AMDS CR 

  
Celkový stav zaměstnanců AMDS je 147 (80 kmenových + 6 agenturních na linkách, 55 
kmenových a 6 agenturních na hutní prodejně). Včera dali dva zaměstnanci výpověď.  
Linky jedou od druhého lednového týdne. Zakázek je dost, ale máme nedostatek materiálu. 
Příští týden se zastaví podélná linka č.2 a Ruttner. Operativní plán na leden je 15 kt. Únor by 
měl být silný. Horší to bude v dubnu, protože v březnu bude stát P1500. V dubnu budeme 
dělat modernizaci FIMI. Kritéria pro vyplacení prémie za 4. čtvrtletí 2018 jsou splněna na 
118,9% na hutní prodejně a 105,5% na linkách. Hospodářský výsledek (EBIT) za rok 2018 byl 
splněn na 120%. 
 
Ing. Slanina : Jednáme s personálním oddělením o  doplacení odměny EBIT za loňský rok. 
 
Ing. Slanina : Je vůle nakoupit materiál mimo huť? 
Ing. Frýda : Nemáme obchodníky a nákupčí. 
   
 

Ad 4)     Informace o prodeji AMO 

Ing. Slanina : minulý týden proběhla schůzka s personalistou firmy Liberty House panem Taylorem. 
Prezentovali jsme naší třístrannou Dohodu s potencionálním kupcem. Zároveň jsme ji zaslali na 
Evropskou komisi, na Evropskou radu zaměstnanců, na vládu, na hejtmana Moravskoslezského 
kraje. 22.1.-23.1. se koná zasedání Evropské rady zaměstnanců, kde se bude jednat se zástupci 
Liberty House. Proběhla schůzka s představenstvem, na které se nás GŘ snažil přesvědčit, že 
některé povolenky se TAMEHU musí prodat. 

 

Ad 5)     Stav kolektivního vyjednávání 

Ing. Slanina : Jednáme o možnosti zavedení kafeterie. Zaměstnavatel ji navrhuje zavést pro 
příspěvek při narození dítěte, pro pracovní a životní jubilea a pro jednorázový příspěvek do 
penzijního připojištění (vypláceno v listopadové výplatě). Naše podmínka zavedení kafeterie je, že 
bude na bázi dobrovolnosti. Při zavedení tohoto systému dojde ke změně vyplácení příspěvku na 
spoření pro zaměstnance, kteří příspěvek nemají do penzijního či životního pojištění a to v tom, že 
vyplácení nebude měsíční, ale jednou v roce. Další jednání probíhá ohledně smluvních platů. 
Projednáváme změny v prémiovém řádu. Zaměstnavatel navrhuje snížení počtu rekondičních 
pobytů.  
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Závěry VZO : 

 

AMEPO : Náš návrh navýšení mezd je 2 600 Kč do diferenciačního tarifu (9,5%), 6000 Kč 
jednorázová odměna a 500 Kč doplatek EBIT. Návrh zaměstnavatele je 1 100 Kč do dif. tarifu a 
4000 Kč jednorázová odměna, která již zahrnuje EBIT.   

 

Ad 6)     Průběžné plnění úkolů 

 
Úkoly se průběžně plní.  

 

 

 

Ad  7)     Organizační 

  

 VZO odsouhlasil začátek XIV. ročníku turnaje v bowlingu našich odborových úseků. 
Finále se bude konat 26.4.2019 od 15 hodin v Bowling SKY Vltava-Ostrava-Poruba. 

 

 

 

 

Ad  9)     Úkoly 
 
Úk.č.18 : Zjistit možnost uspořádat turnaj v šipkách pro naše členy. 
               Zodp.: M. Pytlík, T: 31.1.2019 
 

 
 
 
 
 
   

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

Podpis místopředsedy ZO (razítko)               
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 31. 1. 2019 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

 
 
Zapsal: 

  
 
Ing. Jitka Javůrková 

 
 
Schválil: 

 
 
Marta Polášková 

 
 
Dne: 

 
 
21. 1. 2019  


