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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2014/2 
 

Datum: 2. 10. 2014 Čas: 11:30-14.00 Místo: školící zařízení Rybníček 

Jednání řídil:  Vítězslav Prak - předseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: 
Ing. Zdeněk Kuča, Bc. Jan Mikoláš, Mgr. Jiřina Mrázková, Ivana Neuwirthová, 
Ing. Radim Šrubař, Marcela Michalková, Ivo Maceček,  

Nepřítomní: kol. Krausz, Trávníček, Vítek, Vlach - omluveni 
 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení a schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu z minulého zasedání 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 
4.  Organizační 

 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

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

 

[2014/2] 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 září 2014 HCC SJV KD P – 1500 
        

 

Operativní plán  21 000 t   45 000 t  45 000 t   56 000 t 

Aktuální stav  24 629 t  43 756 t  44 887 t  50 355 t 

Rozdíl  3 629 t  -1 244 t  -113 t   -5 645 t 
 

 V součtu za závod byla výroba splněna. Zakázek je dost, příští rok pojede i Steckel  
(P-1500) naplno. 
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Závěry VZO : 

 
Bc. Jan Mikoláš podal informace o výrobě v AMDS 
 

Výroba AMDS září 
plán 

Výroba AMDS září 

skutečnost 

Výroba AMDS 
3.Q/2014 business 

plán 

Výroba AMDS 
3.Q/2014 

skutečnost 

17 880 t 20 603 t  51 600 t 54 522 t 
 

Výrobní situace se odvíjí v trendu nárůstu podobně jako u Steckelu, zakázky jsou na plechy 
i na svitky. Bylo dosaženo rekordu ve výrobě 20 600 tun, na říjen se očekává až 23 600 tun. 
Na příčné linky byli přijati zaměstnanci z agentur, aby bylo možné rozjet 8. směnu, 
požadavek na výrobu až 30 000 tun. Dodávky svitků jsou ve skluzu asi 2 300 tun. 
informoval o provedené zkoušce na drogy, kdy z 5 kontrolovaných byli 2 zaměstnanci 
pozitivní. 
Byla zahájena oprava vody na šatnách bývalé trati P - 800 – jedná se o kompletní výměnu 
rozvodů vody. Byla dokončena oprava jeřábové dráhy. 
Na dotaz kol. Pěknici na způsob výběru osob k testům na drogy, mu bylo odpovězeno, že 
toto proběhlo v režii ostrahy podniku. 
 
Mgr. Jiřina Mrázková – AMDS HR 
přednesla k projednání neomluvenou absenci s krácením dovolené o 2 dny. Dotčený 
zaměstnanec souhlasil s opatřením. 
VZO bere tuto informaci na vědomí. 
Informovala o mzdových záležitostech v AMDS za 1. pololetí 2014 ve srovnání s loňským 
rokem. 

 
Ivana Neuwirthová – Z – Personální podpora závodu 14  
Informovala VZO o dlouhodobé nemocnosti na závodě 14 a o zůstatcích dovolené,  
o provozní situaci na Válcovně pásů (provoz 64) a na Svodidlech. Kol. Marton vystoupil 
s poznámkou, aby bylo pamatováno na fond pracovní doby na provozu 64. 
Odpověděla na dotazy kol. Pytlíka a kol. Pěknici. 
 

Ad 4)     Organizační 

 VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci: kol. Vlastimilu Smékalovi -  

prov. 1661/64; kol. Josefu Hrubému - prov. AMDS/7681; kol. Petru Polovi - 
prov.10/1041, kol. Miroslavu Heinzovi - prov.10/1031; kol. Petrovi Zápecovi - prov. 

10/1031; kol. Liboru Válkovi – prov.10/1033; kol. Josefu Korbelovi – prov.10/3913 

 VZO vzal na vědomí stav členské základny – vstupy nových členů 

 VZO vzal na vědomí nabídku firmy ProUnionProdukt otestovat softwarovou databázi 
členů 

 VZO vzal na vědomí informace o nových tarifech Vodafone 

 VZO vzal na vědomí informace ze společné schůzky předsedů ZO v AMO 
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Závěry VZO : 

 VZO schválil dotaci ve výši 180,-Kč/vstupenka na koncert skupiny Čechomor 
s Janáčkovou filharmonií 17. 12. 2014 

 VZO vzal na vědomí organizaci zájezdu do Jeseníku 4. 10. 2014 

 VZO vzal na vědomí informaci o konání turnaje v badmintonu 1. 11. 2014 – info letáčky 
na nástěnkách 

 VZO vzal na vědomí informaci o předběžném termínu akce Bruslení 27. 12. 2014 

 VZO nepřijal návrh na uskutečnění zájezdu na muzikál Fantom opery s tím, že dotace, 
kterou by mohla ZO poskytnout na tuto akci, by byla neadekvátní skutečné ceně 
vstupenky / dopravy / ubytování 

 VZO vzal na vědomí návrh na uskutečnění Adventního zájezdu do Brna 

 VZO souhlasí s nákupem vstupenek na rockový koncert americké heavy metalové 
skupiny Manowar 12. 1. 2015 

 VZO projednal změnu pracovní doby na žádost  Ing. Radima Šrubaře – TR/Vstupní a 
výstupní kontrola – Válcovny. 

 

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

 
Podpis předsedy ZO (razítko) 
 

 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 10. - 11. 10. 2014 

Místo: Visalaje, chata Visalajka 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsala:  Michalková Marcela Schválil: Prak Vítězslav Dne: 7. 10. 2014  


