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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
4. 12. 2014
11:30-14.00
Datum:
Čas:
Vítězslav Prak - předseda
Jednání řídil:

Číslo:

2014/7

Místo: školicí středisko Rybníček

Přítomní účastníci :
Dle prezenční listiny
ZO OS:
Ing. Zdeněk Kuča, Bc. Jan Mikoláš, Ivana Neuwirthová, Ing. Adam Kondělka
Hosté:
Ivo Maceček, Jiří Motal, Marcela Michalková
Nepřítomní:
Program zasedání VZO :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení a schválení programu zasedání VZO
Kontrola zápisu z minulého zasedání
Aktuální informace ředitelů závodů
Mzdový vývoj za III. čtvrtletí 2014 (Koksovna)
Plán výrob a zaměstnanosti v AMDS CR a AMEPO na rok 2015
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 listopad
2014
Operativní plán
Aktuální stav
Rozdíl

HCC
21 000 t
21 866 t
866 t

SJV
48 000 t
47 558 t
-442 t

KD
42 000 t
40 983 t
-1 017 t

P 1500
65 000 t
49 932 t
-15 068 t

Výroby v listopadu dopadly dobře, i když se nepodařilo splnit na SJV a drátovce.
Poruchovost se pohybuje přes 10% na všech tratích. Na tratích trvá požadavek
maximálních výrob.
Chamrád: výhled na spotřebu válců na drátovce příští rok?
Kuča: bude to více jak v letošním roce.
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Závěry VZO :

Bc. Jan Mikoláš podal informace o výrobě v AMDS CR
výroby za listopad - nebyl splněn operativní rozpis z důvodu nedostatku materiálu. Steckel
měl 15 000 t skluzu, plnění je 14 000 t. Materiál schází před podélnou 2 a 1, jedeme příčné
linky na 5 čet, 7 čet je plná kapacita. Sklady za příčnými linkami jsou plné.
Přes svátky se stojí, do 23. 12. by se mělo jet normálně. 29., 30., 31. 12. budou čerpány
dovolené.
V business plánu na příští rok je 193 200 t, což je o 23 000 t více než letos.
Počet zaměstnanců zůstává stejný jako letos, tj. 123.
Pastýrik: když pojedou příčné linky naplno a sklady jsou plné, jak se to bude řešit.
Mikoláš: budou zajišťovány pohotovosti v době svátků, plán se bude dotvářet až týden před
vánocemi.
Slanina: p. Lipovský se písemně tázal GŘ AMDS CR, proč byl přemístěn z důlních výztuží
na linky – za celý rok nedostal odpověď.
Mikoláš: nevím, proč doposud odpověď nedostal.

Ad 4)

Mzdový vývoj za III. čtvrtletí 2014 (Koksovna)

Ing. Adam Kondělka – přijde k tomuto bodu podat informaci na příštím zasedání VZO.
VZO bere na vědomí.
předložil VZO k projednání ukončení pracovního poměru pana Dušana Nagyho z VKB
11, který neprošel zdravotní prohlídkou a byl s ním ukončen pracovní poměr k 3. 12.
2014.
Bude nahrazen agenturním zaměstnancem.
VZO se zrušením pracovního místa nesouhlasí a zároveň nesouhlasí s náhradou
agenturním zaměstnancem (požaduje, aby na toto pracovní místo přišel kmenový
zaměstnanec).
-

podal informace o náhradách za dlouhodobě nemocné formou brigádníků. Náhrada se
hledá až při absenci delší 3 měsíců.
Krausz: Seznam dlouhodobě nemocných byl znám už přes léto. Proč nepřišli brigádníci už
přes toto období?
Kondělka: brigádníci byli v počtu 10-15, pokud byl požadavek na brigádníka, tento byl řešen.
V některých případech byly brigádníkům prodlouženy dohody až o 300 hodin.
Kögler: jsou na koksochemickém provoze pracovní pozice, kde se tolerují přesčasy?
Kondělka: ne.
-

požádal VZO o projednání změny režimu na vstupní kontrole. Nyní je pracovní režim
přetržitý 3 četový, od 1. 1. 2015 přejdou na nepřetržitý 4 četový režim. Se zaměstnanci
byla tato změna projednána. Počet zaměstnanců zůstane stejný. Bez připomínek.
Prak: zúčastnil se výrobní porady na tomto úseku, zaměstnanci se změnou neměli problém.
VZO bere změnu režimu za projednanou.
-
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Závěry VZO :

Ivana Neuwirthová – předložila ke schválení VZO zrušení pracovního místa pana Jana
Špinera, s kterým bude ukončen pracovní poměr k 28. 12. 2014.
VZO projednal s tím, že nesouhlasí s rušením pracovního místa a náhradou agenturním
zaměstnancem (požaduje, aby na toto pracovní místo přišel kmenový zaměstnanec).

Ad 5)

Plán výrob a zaměstnanosti v AMDS CR a AMEPO na rok 2015

Tento bod bude projednáván na některém z dalších zasedání VZO.
Ad 6) Organizační
 VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kolegům: prov.2371 - Zdeněk
Jankovský, prov. 142-Henrieta Novotná
 VZO vzal na vědomí stav členské základny – 6 vstupů nových členů
 VZO požaduje, aby se příštích zasedání zúčastnil zástupce vedení závodu Koksovna
 VZO vzal na vědomí informaci kol. Praka o průběhu konference v Polsku, které se
zúčastnil dne 3. 12. 2014
 VZO vzal na vědomí informace kol. Slaniny ze školení Evropské rady v Luxemburgu
 VZO vzal na vědomí informace kol. Pěknici o konání komise BOZP dne 4. 12. 2014
 VZO vzal na vědomí, že výběrové řízení na opravu šaten LaV bylo ukončeno
 VZO vzal na vědomí diskuzi:
 informace z turnaje v halové kopané v Třinci dne 22. 11. 2014
 informace kol. Köglera o výsledcích měření na prov. 1041, 1031 a 1033
Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 19. 12. 2014
Místo: školicí středisko Rybníček
Návrh programu: viz pozvánka

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

Michalková Marcela
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Prak Vítězslav

Dne:

10. 12. 2014

