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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
16. 4. 2015
11:30-14.00
Datum:
Čas:
Prak Vítězslav - předseda
Jednání řídil:

Číslo:

2015/16

Místo: školicí středisko Rybníček

Přítomní účastníci :
Dle prezenční listiny
ZO OS:
Ing. Zdeněk Kuča, Bc. Jan Mikoláš,
paní Ivana Neuwirthová,
Hosté:
Ivo Maceček, Jiří Motal, Marcela Michalková
kolegové: Krausz, Pastrňák Santarius, Vítek - omluveni

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 10, 14, AMDS CR
Příprava Konference
Stav kolektivního vyjednávání DKS v AMEPO a AMDS CR
Organizační

Závěry VZO :

Ad 1)

Zahájení, schválení programu zasedání VZO

Předseda ZO kol. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO.
[2015/16] VZO schválil navrženou změnu v program zasedání
Ad 2)

Kontrola zápisu z minulého zasedání

K zápisu nebyla vznesena žádná připomínka.
Ad 3)

Aktuální informace ředitelů závodů

Ing. Zdeněk Kuča - závod 14

Výroba v březnu
(k 15. 4. 2015)
Operativní plán
Aktuální stav
Rozdíl
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HCC

SJV

11 100 t
9 551 t
+1 549 t

19 400 t
19 926 t
+526 t

strana 1

KD
19 550 t
17 595 t
-1 955 t

P 1500
16 100 t
14 006 t
-2 094 t
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Závěry VZO :

Hrubá manko 1 549 t, zapříčiněno opožděnou opravou rovnačky, kdy se jelo na jednu stranu,
předpokládá se, že se manko do konce měsíce dožene, SJV plán je nižší, od 23. 3. 2015 stojí na
přepojování komína.
Drátovka manko 1 955 t, po dekádě jsou denní úkoly nad 1 700 t až 2 100 t.
Technický stav trati není příliš dobrý, ať už to jsou vazačky apod.
Marton: Z důvodů prodloužení rekonstrukce rovnačky str. B jsme se dostali do výrobního skluzu.
Výrobní sortiment je každý měsíc téměř identický. Nešlo tomuto skluzu ve výrobě předcházet
pojistnými zásoby-válcování na sklad?
Kuča: zakázky se nemohou navýšit, pokud nejsou. Navýšit může pouze zákazník. To, že jsou
nižší či vyšší sklady neovlivníme naválcováním. Neumožňuje to ani systém plánování výroby.
Něco jiného jsou kontislitky. Objem válcování je dán přímo z Lucemburku. Pokud obchod nedá
reálné zakázky, tak to nelze.
Marton: bude se plánovat rekonstrukce rovnačky i na str. A?
Kuča: Ano, jen není jisté, zda to bude dělat stejná firma.

Bc. Mikoláš Jan – AMDS CR

Výroba 2015
AMDS CR

Leden
23 382

Únor
19 909

Březen
21 324

Plán
duben
18 190

Zaostáváme asi 200 tun za výrobním plánem. Stály nám výrobní linky asi 5 hodin, snažíme se
dohánět. Máme v úmyslu spustit 8. četu, bilance materiálu ovšem není taková, jak jsme
předpokládali, zůstáváme u standartních sedmi čet. Rozjeli jsme nábor agenturních
zaměstnanců, od pondělka vezmeme 4, budeme dělat speciální balení plechů. Na začátku
května se pak rozhodneme, zda půjdeme do osmé čety.
Skončila oprava podélné dělící linky č.2, optimalizuje se, je zapotřebí doladit drobnosti.
co se týče prémiových ukazatelů, všechny byly splněny.
Pastýrik: Počítá se letos s plošnou dovolenou?
Mikoláš: Letos jsme opatrní, plánujeme 2 týdny na přelomu července a srpna, kdy omezíme
výrobu. Vyloženě jako celozávodní dovolená nebude.

Paní Ivana Neuwirthová – Z – Personální podpora závod 14
Předložila k projednání opětovnou neomluvenou absenci zaměstnance provozu 142.
VZO vzal informaci na vědomí s tím, že bude iniciovat osobní rozhovor se zmíněným
zaměstnancem. Po té, na příštím zasedání VZO dne 30. 4. 2015, se VZO vyjádří, zda bude
souhlasit s opatřeními, která jsou navrhována zaměstnavatelem (krácení dovolené v délce 6 dnů
za 3 dny neomluvené absence).

Interní materiál VZO
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Závěry VZO :

Ad 4)

Příprava Konference 24. 4. 2015

VZO schválil návrh na složení pracovního předsednictva, mandátové a návrhové komise
Konference a moderátora Konference.
Byly projednány administrativní a organizační záležitosti ke Konferenci.

Ad 5)

Stav kolektivního vyjednávání DKS v AMEPO a AMDS CR

VZO bere na vědomí informace kol. Praka o průběhu vyjednávání DKS ve společnostech
AMEPO a AMDS CR.

Ad 7)

Organizační

 VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kolegovi: Hudák Miroslav,
provoz 1494.


VZO vzal na vědomí stav členské základny.



VZO vzal na vědomí informace kol. Poláškové z jednání managementu.



VZO schválil nákup vstupenek na Shakespearovy slavnosti 2015. Cena pro člena
300 Kč/ks, max. 4 ks na člena.



VZO vzal na vědomí stížnost zaměstnance záv. 14 na ROP v Turčianských Teplicích.



VZO vzal na vědomí informace kol. Pěknici z Komise BOZP dne 16. 4. 2015.



VZO vzal na vědomí upozornění kol. Pytlíka na článek v Kováku č. 6 týkajícího se
bezpečnostních přestávek v riziku hluku. Zároveň požádal VZO o vydání stanoviska
k tomuto článku ve vztahu k provozu 65.

Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 30. 4. 2015
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:

27. 4. 2015

