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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2015/17 
 

Datum: 30. 4. 2015 Čas: 11:30-14.00 Místo: školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil:  Prak Vítězslav - předseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: 

Ing. Zdeněk Kuča,  Bc. Jan Mikoláš,  
paní Ivana Neuwirthová,  
 
Ivo Maceček, Marcela Michalková 

Nepřítomní: kolegové: Gratzová, Kögler, Pastrňák, Pěknica, Santarius - 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 Konference ZO 
5.  Vyhodnocení turnaje v bowlingu 
6.  Organizační 

 

Závěry VZO : 

 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

      Předseda ZO kol. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO. 
 
        
       [2015/17] 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 dubnu 

(1.- 29. 4. 2015) HCC SJV KD P 1500 
        

 

Operativní plán  20 800 t   43 000 t  44 800 t    25 200 t 

Aktuální stav    20 622 t  41 088 t  39 612 t  25 662 t 

Rozdíl  -178 t  -1 912 t   -5 188 t    462 t 
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Závěry VZO : 

 
V dubnu se na žádné trati Závodu 14 nepodařilo splnit business plán. 
Rozpisy na květen prozatím neznáme, 
Marton: budou 6. noční na květen, bude nějaká motivační složka? 
Kuča: pravděpodobně ano, o motivačních složkách nic neví (kromě přesčasového příplatku). 

 
 
 

 
Bc. Mikoláš Jan – AMDS CR 
 

Výroba 2015 Leden Únor Březen Duben 
Plán 

květen 

AMDS CR 23 382 19 909 21 324 18 300 19 000 

 
Duben - chybí 600 tun výroby, cílové číslo výroby 18 300 t. Připravujeme květen, nových zakázek 
na plechy je už kolem 9 tisíc tun, co se týče 8. čety, prozatím nevylučuje posílení touto směnou 
už v květnu. Přišlo 1 000 tun svitků z Polska, tento týden byla schůzku se zástupci z Polska 
ohledně kvality svitků.  
Firma Startronic začala s výměnou lina na kabinách a bude pokračovat úpravami na šatnách. 
Pastýrik: jak to vypadá s opravou střechy? 
Mikoláš: věc v běhu. 
Ševěček): dotaz na toalety (na lince Fimi u HCC), 
Prak: budeme řešit příští týden. 

 
 
Paní Ivana Neuwirthová – Z – Personální podpora závod 14 

 
Předložila k dořešení neomluvenou absenci zaměstnance prov. 142 ze dne 18. 3. 2015, která již 
byla přednesena na minulém zasedání. VZO projednal neomluvenou absenci a krácení dovolené 
v délce 6 dnů za 3 dny neomluvené absence. 
 
Předložila k projednání 6 h absence zaměstnance prov. 148, který měl 22. 4. 2015 na noční 
směně pozitivní test na omamné látky.  
VZO neprojednal neomluvenou absenci, jelikož není prozatím soudním lékařstvím potvrzeno, že 
zaměstnanec byl pod vlivem omamné látky.  
 
Předložila k projednání neomluvenou absenci zaměstnance prov.142 ze dne 17. 4. 2015 v délce 
1dne. VZO projednal neomluvenou absenci a krácení dovolené v délce 2 dnů za 1 den 
neomluvené absence. 

 
 

 

Ad 4)     Vyhodnocení  Konference ZO ze dne 24. 4. 2015 
 

VZO vyhodnotil Konferenci jako dobře připravenou, s bezproblémovým průběhem. Za 
negativní označil VZO postoj části vedení firmy. Někteří z pozvaných hostů ani neomluvili 
svoji neúčast. Usnesení Konference je v příloze tohoto Zápisu. 
. 
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Závěry VZO : 

 

 

 

Ad 5)     Vyhodnocení turnaje v bowlingu 
 

VZO vyhodnotil turnaj v bowlingu kladně s důstojným průběhem. Výsledky budou zveřejněny 
v květnovém čísle eNHáčka. 
 
 

Ad 7)     Organizační 

 VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kolegovi: Miroslav Hajro, provoz 
10/1031. 

 VZO vzal na vědomí stav členské základny.  

 VZO vzal na vědomí informace o průběhu příprav na V 50. 

  VZO vzal na vědomí připomínku kol. Macečka: 
29. 4. na ranní směně byl kolega z koksochemického provozu vyzván během směny  
k přeparkování osobního vozidla bezpečnostním technikem koksovny p. Komačkou. 
A to velmi arogantním způsobem. Tento způsob považuje za jednání na hranici 
šikanování. A to proto, že pracovník parkoval na vyhrazeném schváleném místě. 
V místě nejsou čarami označena parkovací místa a je omezen prostor průjezdu, proto 
podle pravidel o zpětném parkování využil boční stání (na parkovací místo zacouval). 
Domnívá se, že kolega neporušil žádná pravidla ani předpisy. 
(Vstupy osob, vjezd vozidel a ochrana majetku. Bod 4. 4. a příloha č. 7 bod 2.10.).  

 Předseda ZO informoval VZO o vyjednávání DKS v AMEPO. 
 
    
 

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

 
Podpis předsedy ZO (razítko) 

 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 14. 5. 2015 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsala:  Michalková Marcela Schválil: Prak Vítězslav Dne: 5. 5. 2015  


