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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo:
6. 11. 2014
11:30-14.00
Datum:
Čas:
Vítězslav Prak - předseda
Jednání řídil:

2014/5

Místo: školicí středisko Rybníček

Přítomní účastníci :
Dle prezenční listiny
ZO OS:
Bc. Jan Mikoláš, Mgr. Jiřina Mrázková, p. Ivana Neuwirthová,
Hosté:
Ing. Adam Kondělka, Marcela Michalková, Jiří Motal
Nepřítomní: kol. Chamrád - omluven
Program zasedání VZO :

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení a schválení programu zasedání VZO
Kontrola zápisu z minulého zasedání
Aktuální informace ředitelů závodů
Projednání personálních a mzdových záležitostí
Organizační

Závěry VZO :

Ad 1)

Zahájení, schválení programu zasedání VZO

Předseda ZO kol. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO.
[2014/5] VZO schválil navržený program zasedání
Ad 2)

Kontrola zápisu z minulého zasedání

K zápisu nebyla vznesena žádná připomínka.
Ad 3)

Aktuální informace ředitelů závodů

Zástupci za závod 14 z jednání omluveni

Bc. Jan Mikoláš podal informace o výrobě v AMDS
Dosaženo výroby přes 23 000 tun, na podélných linkách 10 400 tun, na příčných linkách
12 700 tun.
Plán na listopad je 16 000 tun. Zakázek je podstatně více, není však vstupní materiál.
.
Od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015 se nebude vyrábět. Zaměstnanci o tom již byli informováni na
výrobních poradách v říjnu.
Plán ozdravných opatření - letos 2 akce. V srpnu realizace za 350 tis Kč na úpravu
pracoviště seřizovačů PdL-2.
Nyní rekonstrukce rozvodů vody za 1 mil. Kč, která začne v příštím týdnu.

Interní materiál VZO
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Závěry VZO :

Kol. Slanina: vyžádal si vyhodnocení ekonomického přínosu údržby na AMDS CR po
převzetí firmou AmpluServis.
Bc. Mikoláš: dodáme podklady a na příštím zasedání uděláme rozbor ekonomiky vyčleněné
údržby.
Kol. Vlach: jak se řeší náhrady za odchozí zaměstnance (krádeže, drogy)?
Mgr. Mrázková: v AMDS CR se tato situace řeší agenturními zaměstnanci.
Kol. Pytlík: je již nějaký plán na příští rok, kolik se vyrobí tun, kolik bude lidí apod.?
Bc. Mikoláš: Výrazně překračujeme business plán, předpokládá se plán vyšší i v příštím
roce, snižování stavu se neplánuje.
Balící linka, je v plánu investic na příští rok, prozatím AMO nebyla schválená.
Ad 4)

Projednání personálních a mzdových záležitostí

Ing. Adam Kondělka – projednání odchodu pana Pola Petra, koksochemie závodu 10.
Pracovní poměr skončil 10. 10. 2014 (dohodou § 49 ZP).
VZO bere na vědomí.
Ivana Neuwirthová – projednání odchodů pana Edera Navara a pana Vlastimila Bölsckei.
VZO bere na vědomí. Pracovní poměry ukončeny dohodou.
Mgr. Mrázková Jiřina, AMDS – přednesla zprávu o mzdovém vývoji za období leden – září
2014.
Průměrný výdělek za celé AMDS 30 291 Kč
Průměrná mzda u dělníků 25 854 Kč.
Prémie jsou vypláceny na 120%.
VZO bere na vědomí.

Ad 5) Organizační
• VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci: kol. Surůvka Zdeněk, prov.
14/1422.

• VZO vzal na vědomí stav členské základny a schválil vstupy 3 nových členů.
• VZO vzal na vědomí informace kol. Slaniny z konání mzdové komise dne 5. 11. 2014.
Upozornil zároveň na vhodnost delegování do mzdové komise také zástupce z RÚD
č. 4, č. 11 a č. 12. Současně zdůraznil, aby ti členové, kteří se nemohou zúčastnit
zasedání mzdové komise za sebe poslali náhradu!
• VZO bere na vědomí informaci předsedy ZO kol. Praka o osobním převzetí dopisu dne
5. 11. 2014 od pana Marka Doliny z AMDS (datovaného 30. 7. 2014) ohledně odvozu
linky Fagor do Polska.
• VZO ukládá členům redakční rady eNHáčka připravit článek k problematice zajištění
přestávek na jídlo a oddech.
• VZO vzal na vědomí informaci o organizaci zájezdu do Wisly dne 8. 11. 2014.
Interní materiál VZO
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Závěry VZO :

• VZO vzal na vědomí informace kol. Pěknici z Komise BOZP, kterého se zúčastnil
společně s kol. Vlachem. Komise se konala na závodě 5. – Doprava. Široce byla
projednávána problematika používání drog a jiných návykových látek a diskutovány
procedury při zjištění používání těchto látek zaměstnanci. Ing. Fukalová apelovala na
zbývající kuřáky, aby se přihlásili do odvykacího programu. Upozornili jsme na stav, kdy
agenturní zaměstnanci (na Válcovně 18% z celkového počtu!), tuto výhodnou možnost
nemají.
Celá oblast Ocelárny bude zařazena do tzv. žluté zóny – povinnost pro všechny
zaměstnance nosit detektor plynu.
• VZO vzal na vědomí informaci o odjezdu mužstev na VIII. ročník Mezinárodního turnaje
v halové kopané do Třince dne 22. 11. 2014 v 7.00 hodin od hotelu Kovák.
• VZO se zabýval možností označení členů VZO a ÚsD logem ZO AM ČR na pracovním
oděvu.
VZO souhlasí, aby pracovní oděv členů VZO a ÚsD byl opatřen logem ZO AM ČR.
• VZO se zabýval možností umístění propagačních předmětů s logem ZO AM ČR za
účelem její reprezentace na pracovištích. Mapoval předměty, které by přicházely
v úvahu.
VZO schválil jako předmět určený k propagaci ZO – nástěnné hodiny.
• VZO vzal na vědomí diskuzi:
Kol.Pytlík: jak je to s KS?
Kol.Prak: DKS předán už před 14 dny, prozatím žádná reakce HV.
Kol.Pěknica zmínil nařízení o délkách šrotování odpadu na max. 1metr – upozornil na
nebezpečí, které z toho plyne.
Kol.Konvička upozornil na zprávu v tisku o změnách v důchodovém a životním pojištění.

Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 20. 11. 2014
Místo: školicí středisko Rybníček
Návrh programu: viz pozvánka

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

Michalková Marcela

Interní materiál VZO

Schválil:
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Prak Vítězslav

Dne:

7. 11. 2014

