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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
Datum:

23. 10. 2014

Jednání řídil:

Čas:

11:30-14.00

Místo:

Číslo:

2014/4

zasedací místnost ZO
na Válcovně

Vítězslav Prak - předseda

Přítomní účastníci :
Dle prezenční listiny
ZO OS:
Ing. Zdeněk Kuča, Bc. Jan Mikoláš, Marcela Michalková, Ivo Maceček
Hosté:
Nepřítomní: kol. Kögler, Motal, Pastrňák, Puščák - omluveni
Program zasedání VZO :

1.
2.
3.
4.

Zahájení a schválení programu zasedání VZO
Kontrola zápisu z minulého zasedání
Aktuální informace ředitelů závodů
Organizační

Závěry VZO :

Ad 1)

Zahájení, schválení programu zasedání VZO

Předseda ZO kol. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO.
[2014/4] 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 říjnu 2014
Operativní plán
Aktuální stav
Rozdíl

HCC
6 800 t
6 968 t
168 t

SJV
32 300 t
31 962 t
-338 t

KD
30 020 t
29 769 t
- 251 t

P 1500
51 900 t
43 787 t
- 8 113 t

Poděkoval za podíl na auditu, který proběhl bez závažnějších nedostatků. Byl oceněn stav
pořádku na pracovištích i kvalifikované odpovědi zaměstnanců. Dnes proběhl technologický
rozbor na ocelárně, drátovka bude stát od 22. 12. 2014 až do prvního týdne v lednu zároveň
s kontilitím č. 3. Pokračují dodávky bram z Polska pro Steckel.
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Závěry VZO :

Bc. Jan Mikoláš podal informace o výrobě v AMDS CR
Výroba AMDS říjen
plán (operativní)+1234
ke dni 23. 10. 2014

18 340 t

Výroba AMDS říjen
skutečnost
ke dni 23. 10. 2014

17 914 t

Říjnová výroba je naplánovaná na 20 600 t. Svitky z Polska se zpozdily, a Steckel jede ze
studené vsázky z Krakowa a více jak týden pro nás neválcuje. Výkony jsou velmi slušné, na
podélné dělící lince 2 i na příčných linkách se daří držet vysoké výkony. Výhled na listopad
zatím není znám. Proběhly kvartální výrobní porady, prémiové ukazatele se plnily na 120%.
Pastýrik: jak to vypadá s investicemi na opravu střechy?
Bc. Mikoláš: oprava střechy je naplánována, zrovna tak i na P800 oprava šaten (kompletní
rekonstrukce), střední oprava podélné dělící linky 2. V nejbližších dnech by se měl projednat
plán investic.

Ad 4)

Společné jednání s VZO OS KOVO Mittal Steel Ostrava-3 Servis

Kolegové ze ZO OS KOVO Mittal Steel Ostrava-3 Servis požádali o posunutí termínu
společného zasedání z důvodu probíhajících školení, zasedání komisí apod.
Ad 5) Organizační
 VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci: kol. Břetislav Toman, prov.
10/1031; kol. Bölsckei Vlastimil, prov. 14/1421

 VZO schválil vstup 3 nových členů
 VZO vzal na vědomí informace o podepsání smlouvy s Vodafone, představení
regionální manažerky pro náš region
 VZO byl předložen návrh na označení členů VZO a úsekových důvěrníků na pracovním
oděvu. VZO ukládá členům VZO zjistit názor úsekových důvěrníků a členů ZO na tento
návrh a výsledek sdělit na příštím zasedání VZO
 VZO vzal na vědomí informace z jednání předsedů ZO v AMO, kterého se zúčastnila
kol. Polášková. Na tomto jednání byl zvolen členem výboru BOZP při Evropské radě
zaměstnanců kol. Kamil Kovár
 VZO vzal na vědomí informace kol. Praka o předání návrhu Dodatku KS vedení
společnosti AMO
 VZO vzal na vědomí informace z jednání managementu dne 22. 10. 2014
 VZO vzal na vědomí informaci o chystaných změnách jízdních řádů, ke kterým dojde
v prosinci a o možnosti zasílání připomínek k jízdním řádům na diskusní fórum na
podnikovém intranetu http://portal-cz/JR/default.aspx

Interní materiál VZO

strana 2

Z
Záákkllaad
dn
níí o
orrg
gaan
niizzaaccee O
OS
SK
KO
OV
VO
O
A
Arrcceello
orrM
Miittttaall Č
Čeesskkáá rreep
pu
ub
blliikkaa
Závěry VZO :

 VZO vzal na vědomí informaci o fúzi s Válcovnami plechu ArcelorMittal Frýdek-Místek
 VZO vzal na vědomí informaci o konání výboru BOZP dne 24. 10. 2014 na AMDS CR
 VZO vzal na vědomí informace o konání Mezinárodního turnaje v halové kopané
„O pohár ZO OS OVO TŽ“ v Třinci 22. 11. 2014, na který ZO AM ČR vyšle své mužstvo.
 VZO vzal na vědomí termín pokračování školení členů VZO 23. - 24. 1. 2015
 VZO ukládá členům VZO na příštím zasedání dořešit účast na dni dobrovolnictví dne
5. 12. 2014
 VZO souhlasí s nákupem vstupenek do CineStar.
 VZO souhlasí s návrhem RÚD č. 2 na pořízení reklamních předmětů s logem ZO AM
ČR a jejich rozmístění na pracovištích k propagaci základní organizace
 VZO se zabýval odměňováním agenturních zaměstnanců

Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 6. 11. 2014
Místo: školicí středisko Rybníček
Návrh programu: viz pozvánka

…..……………………………..
Podpis předsedy ZO (razítko)
Zapsala:

Michalková Marcela
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Prak Vítězslav

Dne:

30.10.2014

