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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2015/20 
 

Datum: 18. 6. 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 
 
Ivo Maceček, Marcela Michalková 

Nepřítomní: 
kolegové: Gratzová, Chamrád, Krausz, Pastrňák, Polášková, Santarius, 
Trávníček - omluveni 

 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR  
4.  Plán zasedání VZO na III. čtvrtletí 2015 
5.  Organizační 

 

Závěry VZO : 

 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

      Předseda ZO kol. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO. 
 
        
       [2015/20] 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. Zdeněk Kuča. - závod 14 
     
 

Výroba v červnu HCC SJV KD P 1500 
        

 

Operativní plán  12 850 t   24 970 t  25 150 t    28 400 t 

Aktuální stav  13 226 t  24 506 t  23 803 t  24 350 t 

Rozdíl  376 t   -464 t  -1 347 t    4 050 t 
 
Výroby: v červnu se daří plnit aktuální plán na hrubé trati a na Stecklu. Od 26. 6. bude na 
drátové trati státní, v červenci plánované stání nebude.  
Apeloval na dodržování bezpečnosti práce, striktně se kontrolují pravidla BOZP! 
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Závěry VZO : 

 
Informoval o kontrolách z korporátu (audit), které proběhly v těchto dnech v celém areálu 
AMO. Co se týče úrazovosti, patříme mezi nejlepší v Evropě (z pohledu bezpečnosti). 
Marton: jaká situace bude na hrubé, bude se dělat na 2-2-2 a budou zakázky, když se 
pojede na 4 směny? 
Ing. Kuča: Zakázky budou.  
Prak: hovoří se o tom, že OTK půjde zpět pod provozy, ví už o tom lidé, kterých se to týká. 
Ing. Kuča: neslyšel, že se mají vracet pod provoz. Zatím nebylo nikde dohodnuto, že by se 
tito lidé měli převádět.  
Slanina: je už na hrubé nachystáno, jak se zde bude rekonstruovat kantýna? 
Ing. Kuča: prozatím neví. 
 
 
 
Bc. Mikoláš Jan – AMDS CR 
 

Výroba 2015 Leden Únor Březen Duben Květen 
Plán na 
červen 

AMDS CR 23 382 19 909 21 324 18 300 17 500 21 330 

 
 Výroby: snažíme se plnit měsíční výrobní plán, který je 21300 t, máme problémy 
s poruchami, hlavně na příčné, dáváme i přesčasové směny. Fimi v Krakowě je odstavená 
asi na 14 dnů. Fagor v Polsku už najel na zkušební provoz! Červenec je již zakázkově 
naplněn. 
  
Přichází letní období, z požadovaných 10 brigádníků schváleno jen 6. Tento týden by měl 
dorazit klopič svitků z Anglie, plošiny na vykládku trubek jsou již ve výběrovém řízení. Oprava 
střechy v řešení se záv. 14. 
Proběhla schůzka ohledně magnelisu (materiál pro svodidla, který se již nemusí zinkovat)  
z Brém, řeší se logistika vstupu a výstupu. 
Projednávají se investiční projekty s ředitelem Nadalem Rafalem. 
 
 
 

Ad 4)     Plán zasedání VZO na III. čtvrtletí 2015 
 

VZO schvaluje předložený plán zasedání VZO na III. čtvrtletí 2015. 
 

 
 

Ad 5)     Organizační 

 VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kolegovi: Bleha Petr, provoz 
142; 

 VZO vzal na vědomí stav členské základny; 

 VZO vzal na vědomí informaci o pokračování školení členů VZO k odborové 
problematice ve dnech 18. - 19. 9. 2015; 
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Závěry VZO : 

 VZO vzal na vědomí informaci o odeslání dopisů na Agentury s návrhem termínů 
schůzek. Ty proběhnou v pondělí 22. 6. 2015 s agenturou ManpowerGroup, s.r.o. 
a Trenkwalder a.s. O výsledku bude členská základna informována; 

 VZO vzal na vědomí informace o jednání k další fázi závodního stravování. Byla 
provedena degustace jídel od 6 firem, trvá se na tom, že vařit se bude v jídelně na Ř  
a balit folie se budou také zde;  

 VZO vzal informace kol. Praka z Top managementu, mj. i o tom, že AMO a.s. získal 
ocenění Zaměstnavatel roku v ČR s počtem zaměstnanců nad 5000;  

 VZO vzal na vědomí informace kol. Praka o výrobních poradách na hrubé trati; 

 VZO vzal na vědomí informace o pozitivním testu na omamné látky na koksovně  
u pracovníka z agentury; 

 Marton: při přechodu na 4 směny je třeba pohlídat fond pracovní doby na hrubé trati; 

 Marton: dostanou agenturní zaměstnanci nějaké odměny za výsledky loňského roku? 
Prak: podle našeho názoru o tom hospodářské vedení firmy neuvažuje; 

 Konvička – dotaz k upřesnění detailů ke změnám provozování brán od 1. 9. 2015.  
Prozatím není známa odpověď od ŘP. 
    

  
 
 
 
  ………………………………………. 

 
Podpis předsedy ZO (razítko) 

 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 2. 7. 2015 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsala:  Michalková Marcela Schválil: Prak Vítězslav Dne: 19. 6. 2015  


