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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
19. 12. 2014 Čas:
11:30-14.00
Datum:
Vítězslav Prak - předseda
Jednání řídil:

Číslo:

2014/8

Místo: školicí středisko Rybníček

Přítomní účastníci :
Dle prezenční listiny
ZO OS:
Ing. Václav Habura, Bc. Jan Mikoláš, Mgr. Jiřina Mrázková,
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 zasedání na I. čtvrtletí 2015
Organizační

Závěry VZO :

Ad 1)

Zahájení, schválení programu zasedání VZO

Předseda ZO kol. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO.
[2014/8] VZO schválil navržený program zasedání
Ad 2)

Kontrola zápisu z minulého zasedání

K zápisu vznesl připomínku kol. Krausz Jiří.
Ad 3)

Aktuální informace ředitelů závodů

Ing. Válav Habura - Koksovna
OKD bylo schopno zásobovat uhlím až z 80%, což už neplatí. Uhlí je dostatek, ale ne u nás.
Dovážíme uhlí z Ameriky a Austrálie. Cesta uhlí k nám je dlouhá a doprovázejí ji nemalé
potíže s Polskými drahami (PKP). Dnes jsme schopni klopit všechny druhy vozů. Další
jednání s OKD proběhne 16. ledna 2015.
Maceček: čerpání dovolené a zastupování, podstavy.
Habura: řeší se náhrady za dlouhodobé nemocenské.
Maceček: jak hodnotíte v letošním roce fungování odsíření, jak to vypadá, co se týče stavu
zařízení. Způsob provozování má každý jiný. Řízení odsíření nefunguje, jak by mělo. Každý
do toho zasahuje jiným způsobem.
Habura: navrhuje schůzku k této problematice.
Maceček: navrhuje uskutečnit výrobní poradu.
Slanina: vrací se k dovoleným, odkazuje se na nařízení PŘ o vyčerpání dovolené do konce
tohoto roku.
Habura: nestihneme vybrat všechnu dovolenou do konce roku. Děláme vše proto, aby se
tato situace zlepšila. V pondělí proběhne schůzka o zajišťování dohodářů apod. Máme
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Závěry VZO :

hodně dlouhodobě nemocných a máme snahu je nahrazovat.
Slanina: bude na tuto schůzku pozván i zástupce odborů?
Habura: ne, není to zapotřebí, závod řídí vedení závodu.
Prak: odbory zde mají dohlížecí činnost.
Krausz: nenahrazovat ty, kteří pracují již delší dobu na pracovišti, novými zaměstnanci dohodáři.
Habura: nedá se zaručit stálý počet zaměstnanců-dohodářů, hledají si stabilnější
zaměstnání na jiných pracovištích.
Krausz: šatna č. 1 – zhoršení stavu z důvodů zvýšené frekvence lidí.
Maceček: proběhla částečná rekonstrukce bufetu, domníval se, že součástí mělo být
i zprovoznění sodobarů.
Habura: přestože je nové potrubí, nedaří se udržet hygienickou čistotu vody v sodobarech.
Byly provedeny namátkové kontroly – nevyšly dobře. V příštím roce se bude pokračovat.
Bc. Jan Mikoláš - AMDS CR
k dnešnímu dni máme výrobu kolem 10,5 tis. tun. Plán 14,5 tis. tun nebude splněn z důvodu
nedostatku materiálu, jdeme do ledna se skluzem 15 000 tun. Nedostatek vstupního
materiálu.
22. 12. a 23. 12. omezíme výrobu, sjedeme ze 7 čet na 5 a výrobu ukončíme v tomto roce
23. 12.
27. 12. a 28. 12. 2014 musíme zajistit vykládku.
29. 12. a 30. 12. pojedeme na 2 směny (expedice), 31.12 pouze ranní expedice.
Rozjedeme se znova 2. ledna 2015.
Na leden bude plán kolem 20 000 tun, výroba by měla být plynulá, alokace máme
přislíbené. I přes nedostatky v měsících listopadu a prosinci jsou roční výroby přes 200 000
tun, což je nárůst přes 17%, business plán splníme.
Mgr. Jiřina Mrázková - AMDS CR
požádala o projednání ukončení pracovního poměru, zaměstnanec dostal upozorňovací
dopis, aktuálně je ve stavu nemocenské. Byl několikrát přezkoušen z praktických
dovedností – neuspěl.
Marton: není možno ho přeřadit na méně náročnou práci?
Mrázková: ne. Není.
Prak: upozornil, že práce na tomto úseku není tou nejjednodušší prací.
Mikoláš: bohužel jinou práci pro něj nemáme. Zaměstnanec dlouhodobě nesplňuje
požadavky na tomto pracovním místě. Jsou i stížnosti ze strany spoluzaměstnanců, je to
dlouhodobý stav, který je třeba řešit. Řeší se i s personálním oddělením.
Slanina: v čem spočívá, že nezvládá svoji práci?
Mikoláš: jeho výkon je na 70% požadovaného výkonu.
Slanina: žádá, aby u přezkoušení byli přítomni zástupci odborů.
Marton: kdy byl na preventivní prohlídce?
Mrázková: neprodleně po ukončení nemocenské.
Krausz: byl se podívat jeho ošetřující lékař na tomto provoze?
Mrázková: ano.
VZO tuto informaci projednal.
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Závěry VZO :

Ad 4)

Mzdový vývoj za III. čtvrtletí 2014 (Koksovna)

Ing. Adam Kondělka – přijde k tomuto bodu podat informace na některém z příštích
zasedání VZO.
VZO bere na vědomí.
Ad 5)

Plán zasedání na I. čtvrtletí 2015

VZO vzal na vědomí Plán zasedání na I. čtvrtletí 2015.
Ad 6) Organizační
 VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kolegům:
Daniel Bartel, prov. 1482 a Věra Vašíčková, prov. 1433.
 VZO vzal na vědomí stav členské základny – vstup 2 nových členů.
 VZO vzal na vědomí upozornění kol. Martona, že v časopisu eNHáčko nevyšel článek
o evidování pracovní doby a přestávek.
 VZO vzal na vědomí informace kol. Praka o průběhu kolektivního vyjednávání z prvního
kola.
 VZO vzal na vědomí informace kol. Praka o výsledcích kolektivního vyjednávání
v AMDS.
 VZO vzal na vědomí informaci o žádosti p.Topiařové (makléřská firma) na vytištění
informace v eNHáčku o otevření kanceláře na Kováku.
VZO ukládá vedení ZO, aby s paní Topiařovou uskutečnilo informativní schůzku.
 VZO vzal na vědomí, že je k dispozici Katalog vzdělávacích akcí na rok 2015.
 VZO vzal na vědomí informaci kol. Chamráda o rozeslání informativního emailu o
termínech konání redakční rady ENháčka a legislativní komise v roce 2015. Bylo
dohodnuto, že toto už nebude připomínáno v pozvánce na zasedání VZO.
VZO vzal na vědomí diskuzi:
 kol. Chamrád informoval o záměru instalování kamerového systému, který vyhodnotí
po měsíci sledování výsledek z kontrolovaného pracoviště. Upozornil na používání
přilby nepřetržitě po celou pracovní dobu;
 informace kol. Chamráda o situaci na Soustružně válců (AMEPO);
Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 8. 1. 2015
Místo: školicí středisko Rybníček
Návrh programu: viz pozvánka
…..……………………………..
Podpis předsedy ZO (razítko)
Zapsala:

Polášková Marta
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Pěknica Ivan

Dne:

5. 1. 2015

