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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2014/101 
 

Datum: 14. 8. 2014 Čas: 11:30-14.00 Místo: Školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil:  Vítězslav Prak - předseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: 
Ing. Václav Habura, Ing. Zdeněk Kuča, Ing. Pavel Frýda, Ing. Adam Kondělka, 
Ivana Neuwirthová 
Michalková Marcela 

Nepřítomní: 
kol. Brindžák, Hanáček, Kögler, Pala, Pastrňák, Pěkník, Puščák, Růžička, Vítek 
- omluveni 

 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení a schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu z minulého zasedání 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 
4.  Mzdový vývoj za I. pololetí 2014 
5.  Organizační 

 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

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

 

[2014/101] VZO schválil navržený program zasedání  

 

Ad 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

     K zápisu nebyla vznesena žádná připomínka. 

 

Ad 3) Aktuální informace ředitelů závodů 
 

     Za ředitele závodu 14 podal informace Ing. Zdeněk Kuča  
     

Výroba v srpnu 2014 HCC SJV KD P – 1500 
        

 

Operativní plán   9 500 t         17 300 t   18 200 t   35 000 t 

Aktuální stav  10 257 t    18 735 t   17 708 t  22 094 t 

Rozdíl  757 t  1 435 t  -492 t   -12 906 t 
 
Okomentoval absenční pracovní úraz, který se stal 14. 8. 2014 v ranních hodinách na SJV. 
Na hrubé trati se stojí na nedostatek materiálu, pro trať P – 1500 se vozí kontislitky z Polska, 
předzásobení před tratěmi není, což se projeví i v září stáním na materiál. 
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Závěry VZO : 

 
Pastýrik: odhad na Steckel? 
Kuča: měl by do konce roku válcovat cca 50 tis. tun měsíčně. 
Marton: ve stání (září) se bude čerpat dovolená nebo budou probíhat čistící práce? 
Kuča: kombinace obou variant. 
Marton: je vypracovaný plán oprav? 
Kuča: plán oprav je. Peníze navíc ovšem nejsou. 
 
 

 Ing. Pavel Frýda podal informace o výrobě v AMDS 
 

Výroba AMDS srpen 
 

 plán 

Výroba AMDS 
2.Q/2014 business 

plán 

Výroba AMDS 
2.Q/2014  

skutečnost 

16 730 t 44 000 t 53 012 t 
 
Výroba na dělících linkách 16 871 t. Přesto, že je překračován plán výrob, do září bude 
skluz v plnění zakázek 13 tis. tun, který je způsoben nedostatkem materiálu. 
 
Na doplnění stavu 14 agenturních zaměstnanců. Z linek odešli 4 lidé. 
Ke dni 1. 9. 2014 se uskuteční přesun údržby. 
 
Pastýrik: jak to vypadá s přesčasy? 
Frýda: tento týden 3 přesčasy (2 na příčné a 1 na podélné), problémem jsou poruchy. 

 
     

Ing. Václav Habura, ředitel z 10. – Koksovna 
 

Podal informace o výrobě, o stavu s uhlím, o struktuře údržby, která by se měla potvrdit 
v nejbližší době, o podniknutí kroků k maximálnímu snížení vlhkosti koksu. 
Krausz : je už nějaký výstup z návštěvy p. Honnarta (Francie)? 
Habura: z návštěvy zatím není žádný výstup (probíhá doměřování). 
Maceček: už máme chybějící materiál na opravu, ale nemáme lidi na provedení opravy. 
Habura: lidi jsou, jen je třeba je efektivně využívat. 
 

 
 

Ad 4)     Mzdový vývoj za I. pololetí 2014 

VZO vzal na vědomí komentář o mzdovém vývoji za 1. pololetí roku 2014 na závodě 14 – 
Válcovny, který předložila p. Ivana Neuwirthová. Vzhledem k nepřesným údajům ve zprávě  
o mzdovém vývoji na závodě 10 – Koksovna se uskuteční dne 18. 8. v kanceláři RÚD č. 10 
na koksovně schůzka, na které bude výše zmíněný bod podrobněji rozebrán a vysvětlen. 
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Závěry VZO : 

     Ad 5)      Organizační 
  

 VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci: kol. Zdeňku Kopečnému, prov.1482 
    

 VZO schválil vstup 4 nových členů (2 z AMO a 2 z Agentur) 
 

VZO ukládá členům vyjednávacích týmů z řad naší ZO, aby zapracovali do příštích návrhů 
kolektivních smluv a jejich dodatků nepodkročitelná minima stanovená OS KOVO. 
 

VZO vzal na vědomí informace kol. Praka: 

 k situaci na Fagoru (podrobněji bude popsáno v časopisu ZO ENháčko – číslo 8); 

 o pracovních úrazech, které se staly na SJV v pátek 8. 8. 2014 a ve čtvrtek 14. 8. 2014 
v časných ranních hodinách (v této souvislosti upozornil na opomíjení přizývat odbory 
k projednávání pracovních úrazů). Konstatoval, že se jedná v pořadí už 6. pracovní úraz 
na SJV, kdy z tohoto počtu je 1 absenční; 

 o úterní (12. 8. 2014) kontrole stavu na kantýnách (Prak, Slanina), konstatuje solidní 
stav s tím, že některé místnosti kantýn je třeba vymalovat a v kantýně na hrubé navíc 
nefunguje vzduchotechnika; 

 o napsání a odeslání upozorňovacích dopisů personálnímu řediteli, řediteli závodu 14 a 
generálnímu řediteli AMDS CR na zaměstnávání „kapacitních výpomocí“ v rozporu se 
zákonem o zaměstnanosti; 

 připomenul konání Fotbalového turnaje v rámci týdne zdraví ArcelorMittal Ostrava a.s. – 
Memoriál Stanislava Chmelíka, který se uskuteční 5. 9. 2014 na hřišti TJ Vřesina u 
Hlučína. Vyzval přítomné předsedy Rad k sestavení družstev (do 25. 8. 2014); 

 o konání společného zasedání všech předsedů ZO v AMO a dceřiných společnostech 
dne 1. 9. 2014. 

 

VZO schválil zakoupení vstupenek do kina Cinestar (501 ks) s platností do konce května 
2015.  
 

VZO souhlasil s návrhem kol. Chamráda na doplnění redakční rady časopisu ENháčko  
o kolegy z dopravy a výzkumu. 
 

VZO souhlasil s návrhem kol. Slaniny přizývat na zasedání VZO v pravidelných intervalech 
(1x měsíčně) zástupce vedení z Dopravy, Laboratoří, AMEPO, P - 1500 a ODV a svodidel. 

 

 
 
 
 
                                                                                                                    …..…………………………….. 

 
Podpis předsedy ZO (razítko) 
 

 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 4. 9. 2014 

Místo: Školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsala:  Polášková Marta Schválil: Prak  Vítězslav Dne: 15. 8. 2014  


