Z
Záákkllaad
dn
níí o
orrg
gaan
niizzaaccee O
OS
SK
KO
OV
VO
O
A
Arrcceello
orrM
Miittttaall Č
Čeesskkáá rreep
pu
ub
blliikkaa
Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
2. 7. 2015
11:30-14.00
Datum:
Čas:
Prak Vítězslav - předseda
Jednání řídil:

Číslo:

2015/21

Místo: školicí středisko Rybníček

Přítomní účastníci :
Dle prezenční listiny
ZO OS:
Ing. Rostislav Kunčický, Bc. Jan Mikoláš,
Ing. Zdeněk Kuča,
Hosté:
Ivo Maceček, Jiří Motal
Pastrňák, Vlach, Marton, Krausz,

Nepřítomní:

Program zasedání VZO :

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení a schválení programu zasedání VZO
Kontrola zápisu z minulého zasedání
Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14 a AMDS CR
Zaměstnanost v AMO a dceřiných společnostech
Organizační

Závěry VZO :

Ad 1)

Zahájení, schválení programu zasedání VZO

Předseda ZO kol. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO.
[2015/21] VZO schválil navrženou změnu v programu zasedání
Ad 2)

Kontrola zápisu z minulého zasedání

K zápisu nebyla vznesena žádná připomínka.
Ad 3)

Aktuální informace ředitelů závodů

Ing. Rostislav Kunčický – Koksovna
V červnu jsme vyrobili 99 279,5 t mokrého koksu. To je o 1 500 t méně oproti plánu.
Snižuje se voda v koksu, záleží i na uhelné směsi. Vsázku tvoří uhlí z OKD + 35 40% polské uhlí + 5 – 10% uhlí ze zámoří (Austrálie). Od poloviny července bude uhlí jen
české a polské. Suchý koks plníme na 100%, vyšší je i výroba plynu.
V červnu proběhla na VKB oprava kolejiště hasicího vozu.
V květnu začaly přípravy na výměnu retenční nádrže na biologické čistírně. Nádrž o
objemu 13 000 m³ nahradí dvě menší nádrže. První nádrž bude letos, druhá příští rok.
Od 3. 8. 2015 začne oprava hasicí věže KB 1-2. Je naplánováno 33 osmihodinových stání.
Co se týče výroby, pojede se naplno - maximální rozpisy na bateriích (co budou opravy
povolovat).
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Maceček: počítalo se v plánu výrob s odstávkami?
Kunčický: ano, počítalo.
Kögler: vše se odvíjí od kvality uhlí, ale to my zaměstnanci přece nemůžeme ovlivnit?
Kunčický: kvalita uhlí odpovídá těžebním podmínkám.
Prak: úspora 51 pracovních míst je číslo, při splnění všech projektů automatizace?
Kunčický: ano. Projekty jsou ve fázi studií a příprav.
Ing. Zdeněk Kuča. - závod 14
Výroba v červnu
Operativní plán
Aktuální stav
Rozdíl

HCC
22 000t
23 554t
+1 554t

SJV
44 000t
42 055
-1 945

KD
40 000t
37 831t
-2 169t

P 1500
54 000t
56 500t
+2 500t

5 dní stání v závěru měsíce. 4 směna ještě není ujasněna. Předběžně se počítá s rozjetím
od 1. 10. 2015.
Konvička: termín opravy rovnačky zůstává od 14. 7. – 1. 8. 2015?
Kuča: zatím je to tak.
Prak: jak to vypadá s klimatikama na vsázkových jeřábech SJV a jak se k tomu staví
vedení? Už 19. 3. 2015 bylo vedení jeřábníky upozorněno na tento problém.
Kuča: nevím, předám dotaz řediteli závodu.
Bc. Jan Mikoláš – AMDS CR
Výroba v červnu byla 23 100t, na červenec je plán 19 000t. Zakázky jsou na 23 – 24 tis.
Výrobní porady jsou naplánovány na 30. týden. Významná část bude věnována
bezpečnosti.
Pastýrik: jak vyšly prémiové ukazatele?
Mikoláš: prémiové ukazatele jsou splněny.
Pastýrik: 6 brigádníků bude jen na linky?
Mikoláš: zvažujeme možnost i na expedici.

Ad 4)

Zaměstnanost v AMO a dceřiných společnostech

VZO diskutoval situaci v AMO i dceřiných společnostech a konstatuje, že zaměstnavatel se
snaží napříč celou firmou spustit projekty, které by měly ušetřit desítky pracovních pozic.
Ad 5)

Organizační

 VZO odsouhlasil obsazení místa asistentky na sekretariátě VZO k 1. 8. 2015, po
odchodu kol. Marcely Michálkové, která ukončila pracovní poměr k 30. 6. 2015 a za jejíž
práci ji členové VZO poděkovali.
 VZO vzal na vědomí odchod kol. Aleše Chamráda z funkce předsedy RÚD č. 5 a
poděkoval mu za jeho dosavadní práci pro ZO. Zároveň přivítal kol. Miroslava Kortu,
který byl do této funkce zvolen.
Interní materiál VZO
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 VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kolegovi: Sroka Michal, provoz
2371.
 VZO schválil finanční dotaci na turistický zájezd na Slovensko – Velký Rozsutec ve výši
120Kč na člena a rodinné příslušníky.
 VZO vzal na vědomí informace o setkání zástupců odborů s agenturami Trenkwalder
a.s., a ManpowerGroup s.r.o. v záležitosti dodržování srovnatelných pracovních a
mzdových podmínek dočasně přidělených zaměstnanců dle platně uzavřené kolektivní
smlouvy.
 3. 7. 2015 proběhne jednání s agenturou Hadr & kyblík s.r.o. na kterém bude přítomen i
právník RP Ostrava.
 VZO vzal na vědomí informace kol. Praka z Top managementu a o změnách ve
vyplácení podpory z nadačního fondu Perspektiva.
 VZO vzal na vědomí informace z Komise BOZP, která proběhla na LaV.
 VZO vzal na vědomí informaci kol. Praka z výrobní porady na Soustružně válců, kde se
mluvilo i o instalaci kamer, zatím bez záznamu.
 VZO vzal na vědomí informaci o slavnostním otevření nové expozice na téma ocelářství,
které se uskuteční 31. 8. 2015 v Dolní oblasti Vítkovic.
 VZO vzal na vědomí stav členské základny.

Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 23. 7. 2015
Místo: školicí středisko Rybníček
Návrh programu: viz pozvánka

…..……………………………..
Podpis předsedy ZO (razítko)
Zapsala:

Polášková Marta
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Prak Vítězslav

Dne:

7.7 2015

