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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2015/13 
 

Datum: 5. 3. 2015 Čas: 11:30-14.00 Místo: školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil:  Prak Vítězslav - předseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: 
Bc. Jan Mikoláš, Ing. Marek Zamazal, Ph.D., Ing. Martin Dryják,  
paní Ivana Neuwirthová 
Marcela Michalková, Jiří Motal 

Nepřítomní: kolegové: Gratzová, Krausz, Marton, Vlach - omluveni 
 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení a schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu z minulého zasedání 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR  
4.  Vyhodnocení plnění Plánu ozdravných opatření za rok 2014 
5.  Stav kolektivního vyjednávání DKS 
6.  Příprava turnaje v bowlingu 
7.  Organizační 
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

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

       [2015/13] VZO schválil navržený program zasedání  

Ad 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

     K zápisu nebyla vznesena žádná připomínka. 
 

Ad 3) Aktuální informace ředitelů závodů 
 

 
Ing. Marek Zamazal, Ph.D. - závod 14 
     

Výroba v únoru 

2015 HCC SJV KD P 1500 
        

 

Operativní plán  21 000 t   44 000 t  44 000 t     46 000 t 

Aktuální stav  23 350 t  39 264 t  41 912 t   46 741 t 

Rozdíl  2 350 t  - 4 736 t  - 2 088 t   741 t 
 
 
 
Bc. Jan Mikoláš – AMDS CR 
 

ve všech klíčovaných ukazatelích jsme se dostali na úroveň loňského roku (výroba  
19 900t). Březen se jeví rovněž stabilní, plán výroby je 18 900 t. Problém nám dělá linka 
FIMI (problémy s rovnačkou). Je tlak na maximální výroby, snižování skladů. 
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Závěry VZO : 

 

Ke dni 5. 3. 2015 jsme 1500 dnů bez absenčního úrazu. 
 
Pěknica: na minulém zasedání zaznělo, že peníze na opravu střechy jsou uvolněny. 

V jakém stavu to tedy je? 
Mikoláš: nastavuje se technické řešení a kalkulace.  
Pastýrik: je srovnán skluz? 
Mikoláš: máme skluz kolem 9 000t, řízený skluz se však pro nás ukazuje dobrým, 

nezaznamenal směrem z AMO žádné negativní odezvy. 
Prak: vize AMDS CR po rozdělení do dvou divizí, kdy novým GŘ se stal Nawrat Rafal? 
Mikoláš: vize prozatím konkrétnější nejsou, interně se musí utřídit, ujasnit si je. 
Prak: v jaké fázi je výstavba Fagoru v Polsku? 
Mikoláš: je ve skluzu, nejdříve se rozjede po létě. 
Slanina: blíží se konec mzdové části KS v AMDS CR, s čím půjdete do nového dodatku 

KS? 
Mikoláš. prozatím neví. 
 
 
Paní Ivana Neuwirthová: 
předložila VZO k projednání ukončení pracovního poměru na závodě 10 dohodou  
(§ 49ZP) z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti. 
VZO projednal s tím, že nesouhlasí s rušením pracovního místa a náhradou agenturním 
zaměstnancem. 
 
 
 Ing. Martin Dryják – 64 – Válcovna pásů (Steckel) 

 

Přednesl členům VZO vizi provozování P 1500 od 1. března 2015 po změnách 
v pracovních režimech. Plán je postaven na 59 kt.  
Stále platí plán dovozu bram z Polska ve výši 200 Kt v roce 2015. Pozitivní v rámci tohoto 
projektu je rozšíření skladu bram.  
 
 

 

Ad 4)     Vyhodnocení plnění Plánu ozdravných opatření za rok 2014 
 

Ing. Marek Zamazal, Ph.D.: 
 
VZO projednal písemný materiál – hodnocení Plánu ozdravných opatření za rok 2014, vč. 
nerealizovaných a přesunutých akcí do následujících let.  
Rovněž byl předložen písemný materiál – Plán ozdravných opatření na rok 2015, byly 
diskutovány technické podrobnosti jednotlivých navrhovaných akcí. Ze strany VZO byl 
vznesen požadavek na doplnění Plánu o obnovu křesel na jeřábech D4 a D2 na HCC. 
VZO považuje tento písemný předložený Plán za neúplný. VZO požaduje doplnění 
informací o finančních nákladech na jednotlivé akce s uvedením reálné možnosti pokrytí 
nákladů v roce 2015. 
Kol. Pěknica upozornil na nevyhovující stav jeřábové dráhy (úpravny SJV, hala A), kde 
došlo k vykolejení jeřábu JKM 7 v minulém týdnu. Požádal vedení závodu o prověření 
technického stavu a o poskytnutí informací o dalším postupu ve věci stavu jeřábových drah 
a jeřábů. 
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Závěry VZO : 

 
 

Ad 5)     Stav kolektivního vyjednávání DKS      
 

Informaci podal předseda ZO kol. Prak. 
 
 

Ad 6)     Příprava turnaje v bowlingu 
 
Letáček s informacemi o konání turnaje v bowlingu s předepsaným počtem tréninkových 
hodin pro jednotlivé RÚD bylo rozeslán předsedům RÚD. Momentálně je tréninková část 
zahájena. 
 

Ad 7)     Organizační 

 VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kolegům: Erichu Janošovi, 
provoz 10/1031; René Křenkovi, provoz 10/1033; Alexandře Matějové, provoz 
AMDS/7631. 

 VZO vzal na vědomí stav členské základny – 1 vstup nového člena.  

 VZO vzal na vědomí informaci předsedy ZO kol. Praka o 2 volných místech v Radě 
Hutnické odvětvové sekce. 
 VZO kandiduje kol. Ivana Pěknicu jako našeho zástupce do Rady HOS. 

 VZO vzal na vědomí informaci předsedy ZO kol. Praka o konání Konference 
Krajského sdružení OS KOVO. 
VZO schvaluje k účasti na Konferenci kolegyni Martu Poláškovou. 
 

 VZO vzal na vědomí informace předsedy ZO kol. Praka o zahájení vyjednávání DKS 
v AMEPO dne 9. 3. 2015. 
VZO schvaluje do vyjednávacího týmu pro vyjednávání Dodatku KS v AMEPO  
kol. Vítězslava Praka. 

 VZO vzal na vědomí informace kol. Slaniny ze schůzky, které se účastnil s kol. 
Poláškovou, k nabídce investování do dluhopisů fy GEEN General Energy a.s. 
VZO ukládá členům VZO zvážit předložení této investiční možnosti Konferenci ZO 
AM ČR ke schválení. 

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

 
Podpis předsedy ZO (razítko) 

 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 19. 3. 2015 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsala:  Michalková Marcela Schválil: Prak Vítězslav Dne: 10. 3. 2015  


