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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2014/6 
 

Datum: 20. 11. 2014 Čas: 11:30-14.00 Místo: školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil:  Vítězslav Prak - předseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: 
Ing. Zdeněk Kuča, Ing. Jiří Král, p. Ivana Neuwirthová,  
 Marcela Michalková, Ivo Maceček 

Nepřítomní: kol. Gratzová, Pastrňák, Slanina, Trávníček - 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 III. čtvrtletí 2014 
5.  Plán výrob a zaměstnanosti na rok 2015 
6.  Organizační 
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

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

 

[2014/6] 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 listopadu 

19.11.2014 HCC SJV KD P 1500 
        

 

Operativní plán   13 300 t   31 650  t   25 150 t   41 200 t 

Aktuální stav   12 452 t  28 208  t  24 891 t   26 779 t 

Rozdíl   -848 t  -3 442  t  -259 t    -14 421 t 
 

Informoval o smrtelném pracovním úrazu na výklopníku. 
 

Kol.Marton: jak se bude válcovat na Vánoce? 
Ing.Kuča: bude teprve upřesněno. 
 

 kol.Konvička: uvažuje se o zavedení kamer na HCC? 
 Ing.Kuča: toto je spíše dotaz na vedoucího provozu. 
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Závěry VZO : 

kol.Konvička: ví se něco o rekonstrukci kantýny na hrubé?  
Ing.Kuča: prozatím neví o plánu na příští rok. 
 

Kol.Pytlík: upozornil, že na hale provozu 65 v současné době nesvítí 116 světel, snížena 
viditelnost je vážným bezpečnostním rizikem. 
 

Kol.Pastýrik: jaký je výhled Steckelu 
Ing.Kuča: určitě Steckel pojede také naplno, záleží na dohodě dodávek bram z Polska, 
záleží to i na kontilití 3, které momentálně stojí. 
 
 
Ing. Jiří Král podal informace o výrobě v AMDS 
 
Údržba a působení firmy AmpluServis v AMDS. Jejich spolupráce s námi na dobré úrovni, 
ekonomicky levnější než když byla údržba naše.  
 
Kol.Pastýrik: jak to funguje v praxi, když nastane porucha, Je možno volat i v noci? 

Ing.Král: tel. čísla jsou k dispozici, AMDS provozuje údržbu jen v ranních a odpoledních 
směnách, vznikne-li porucha v noci, najede se na náhradní práci, bude se mapovat četnost 
nočních poruch a podle toho se vyhodnotí nutnost zajištění údržby v době nočních směn. 
 
 

Ad 4)     Mzdový vývoj za III. čtvrtletí 2014 

Ing. Adam Kondělka – přijde k tomuto bodu podat informaci na příštím zasedání VZO. 
VZO bere na vědomí. 
 
Ivana Neuwirthová –  podala informaci o mzdovém vývoji na závodě 14. 
VZO bere na vědomí. 
 
 

Ad 5)     Plán výrob a zaměstnanosti na rok 2015 

Tento bod bude projednáván na některém z dalších zasedání VZO. 

 

Ad 6)     Organizační 

 VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci: kol. Libor Válka, prov 10/1033.; 

Zdeňko Gabčo, prov, 10/1031; a odchody do invalidního důchodu: pan Šomody Václav 

a pan Bölskei Vlastimil. 

 VZO vzal na vědomí stav členské základny – 8 vstupů nových členů.  

 VZO vzal na vědomí informace o konání Dne dobrovolnictví 5. 12. 2014.  

 VZO vzal na vědomí informaci o návštěvě provozu 1031 KB 1+2, směna B, kterou 
uskutečnili kolegové Prak, Polášková v doprovodu Ing. Kondělky a Ing. Soukala dne  
20. 11. 2014. Byly probírány aktuální provozní problémy. Příští návštěva je naplánovaná 
na provoze 1033 KB11. 
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Závěry VZO : 

 VZO vzal na vědomí informaci kol. Poláškové o uzavření kantýny na koksovně. 

V termínu od 1. 12. do 7. 12. 2014 bude probíhat oprava rozvodů vody, osvětlení  
a podhledů ve výdejně teplé a studené stravy kantýny závodu – 10 – Koksovna. Po tuto 
dobu bude firma GTH zajišťovat výdej fólií v místnosti výdeje minerálek, stejně tak bude 
zajištěn prodej pečiva a základního potravinářského zboží. Firma GTH je ochotna po 
tuto dobu zapůjčit na provozy ihned 2 mikrovlnné trouby, v případě většího zájmu je fa 
schopna zajistit maximálně 5 mikrovlnek z jiných provozoven. Požadavky na zapůjčení 

mikrovlnek je nutno předat na sekretariát závodu 10 – Koksovna do 26. 11. 2014. 

V dalším týdnu od 8. 12. do 14. 12. 2014 bude pokračovat oprava zázemí kantýny, a to 
již za jejího provozu, pouze s případnými částečnými omezeními, o nichž bude firma 
STARTRONIC předem informovat. 

 VZO vzal na vědomí informaci předsedy ZO kol. Praka, že jsme doposud neobdrželi 
odpověď Sdružení ZO OS KOVO v AMO na oficiální dopis, který zaslala naše základní 
organizace. 

 VZO vzal na vědomí informaci předsedy ZO kol. Praka o společném projektu VŠB 
Ostrava a Institutu Hornictví v Katowicích na téma Zatěžování povrchových skládek  
a průmyslových zařízení polyaromatickými uhlovodíky a těžkými kovy.  

 VZO vzal na vědomí informace z TOP managementu dne 19. 11. 2014, které přednesla 
členům VZO kol. Polášková. 

 VZO vzal na vědomí diskuzi: 

 kol. Marton se dotázal na podíl pracovní úrazovosti agenturních zaměstnanců, zda 
se toto sleduje v poměru s kmenovými zaměstnanci 

 kol. Chamrád oznámil doplnění redakční rady o kol. Drexlera Michala z RÚD č.12  
a mzdové komise o kol. Jalůvkovou Leonu také z RÚD č.12, informoval o schůzce 
legislativní komise, chce znát formu svolávání, postavil se za názor, aby se komise 
scházela po zasedání VZO od 14:00 hodin. 

 kol. Martin Klein informoval o schůzce sportovní komise, která se zabývala plánem 
akcí na příští rok.  

 

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

 
Podpis předsedy ZO (razítko) 
 

 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 4. 12. 2014 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsala:  Michalková Marcela Schválil: Prak Vítězslav Dne: 27. 11. 2014  


