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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2015/24 
 

Datum: 3. 9. 2015 Čas: 11:30-14.00 Místo: školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil:  Prak Vítězslav - předseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: 
Ing. Alan Dorňák,  Ing. Jan Koval, Bc. Jan Mikoláš, Martin Klein 
 
 

Nepřítomní: 
Gratzová, Krausz, Polášková, Santarius, Marton, Pěknica, Slanina, Vítek - 
omluveni 

 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR  
4.  Plnění ozdravných opatření 
5.  Organizační 

 

Závěry VZO : 

 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

      Předseda ZO kol. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO. 
 
        
       [2015/24] 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. Alan Dorňák - závod 14 
     
 

Výroba v srpnu HCC SJV KD P 1500 
        

 

Operativní plán 22 000 t 47 000 t 50 000 t 60 000 t 

Aktuální stav 20 623 t 48 492 t 41 192 t 57 575 t 

Rozdíl  -1 377 t   1 492 t  - 8808 t  - 2425 t 
 
Výroby: v srpnu se dařilo plnit plán na SJV, na drátové trati plán podkročen z důvodu 
problémů s převodovkou dvoubloku (12-ti hodinová odstávka). Cíl drátové tratě je v září 
vyrobit 50 kt, koncem roku se zde budou provádět opravy.  
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Závěry VZO : 

Dochází k navyšování MB skladu. Při dalším navýšení je možno regulovat výroby a 
prodloužit kampaně na SJV a HCC. 
 
Ing. Jan Koval - závod 14 
 
Od 1.10. se má na HCC rozjet 4-tá směna. Zatím chybí 19 zaměstnanců, probíhá nábor. 
Minimum na rozjetí je 42 zaměstnanců. Všichni zaměstnanci, kteří přechází na jinou směnu 
budou mít 1.10. Z volno. První měsíc se předpokládá výroba o 1 kt nižší z důvodu 
probíhajícího náboru nových zaměstnanců a jejich zaučování. Taky se předpokládá nárůst 
přesčasů na 7 %.  
 
Konvička : Na HCC je od poloviny prosince do poloviny ledna 2016 plánovaná oprava. Co se 
bude opravovat ? 
Ing. Koval : Bude se opravovat pec č. 3. Konkrétně sanace základu (pilotáž, odstranění 
stávajících betonů, nová betonáž), výměna rekuperátoru, hořáků, horkovzdušného potrubí. 
Na sanaci pece již probíhá výběrové řízení.  
Puščák : Dotaz na opravu převodovky. Zmínil problém s klimatikama. Jak to vypadá s novým 
velkolisem ? 
Ing. Dorňák : Byl proveden rozbor pastorku, kde se zjistilo, že firma, která pastorek dodala 
neprovedla kalení. Bude řešeno reklamací.  
Ohledně klimatik sdělil, že v plánu na příští rok je obnova 6 klimatizací. Ideální by bylo 
kupovat nové klimatizace a zavést režim obnovy stávajících. 
Ohledně velkolisu – nyní probíhají testy, v příštím týdnu by měl být zprovozněn. 
Vlach : Dotaz na úmrtí na HCC a SJV. 
Ing. Koval : V případě úmrtí na HCC nebylo policií prokázané cizí zavinění, přímá příčina 
úmrtí se prozatím neví. 
Konvička : Dotaz, zda mistři vědí, na které směně budou konkrétní zaměstnanci zařazeni. 
Ing. Koval : Ano, vědí. 
 
 
Bc. Mikoláš Jan – AMDS CR 
 
            

Výroba v srpnu 2015  

AMDS ČR 

 
    

Operativní plá 19 518 t 

Aktuální stav 20 163 t 

Rozdíl      645 t 
 
 
Výroby: za srpen vyrobeno 20 163 t, nesplnil se operativní plán. Do září se jde se skuzy ve 
výrobě. Nabralo se 7 zaměstnanců na rozšíření výroby (posílení 8-mé čety). Plán na září je 

       22 kt, cíl je 23 kt. 
       V minulém týdnu v pátek se na podélné lince 1 stal neabsenční pracovní úraz (pohmoždění  

kotníku), zaměstnanec nadále vykonává svou práci. 
Na investicích proběhlo jednání k plánu na příští rok. Byla schválena investice 8 mil. Kč. 
Cílem je zvýšit výkon linky a zlepšit produktivitu. 
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Závěry VZO : 

Bylo uzavřeno výběrové řízení na opravu střechy na hale v částce 1,6 mil Kč, kde vyhrála 
firma Strapáč.  
Probíhá příprava budgetu na rok 2016. Plán je 225 kt (letošní plán je 195 kt) 
 
 
 
Pastýrik : Na jak dlouho se počítá s 8-ou četou ? 
Bc. Mikoláš : začíná se v pondělí, pokračovat se bude pravděpodobně i v říjnu. 
Puščák : Kdy se bude opravovat střecha na hale ? 
Bc. Mikoláš : Začne se již v září, příští týden proběhne schůzka s firmou Strapáč. Práce by 
měly být pouze na venkovním plášti střechy, provoz by to nemělo ovlivnit. 
Prak : Dotaz na informace o stavu oprav klimatik. 
Bc. Mikoláš : Oprava B2 je jednodušší a měla by být do pondělka hotova, oprava B5 je 
složitější, musí se provést úprava kabiny jeřábu, aby se mohla nainstalovat okenní klimatika. 
Prak : Pokud bude výroba příští rok navýšena na 225 kt, budou taky požadavky na navýšení 
počtu zaměstnanců ? 
Bc. Mikoláš : Počítá se s nárůstem 2 zaměstnanců (převod 2 agenturních zaměstnanců do 
kmenu). 
 
 
 
 

Ad 4)     Plnění ozdravných opatření 
 

Neprobráno z důvodu nepřítomnosti Ing. Zmazala Ph.D. 
 

 
 

Ad 5)     Organizační 

 VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kolegům: Schüler Jiří (provoz 
23), Šotek Jiří (provoz 1041), Vašo Jiří (provoz 1033), Važík Rudolf (provoz 1031), 
Ivičicová Olga (provoz 1033), Zajacová Jana (provoz 1093), Nekarda Leopold (provoz 
763);  

 Prak : podal informace z porady předsedů ZO (reorganizace nákupu, nový pracovní 
řád, postup při vyjednávání nové kolektivní smlouvy), připomenul konání hutnické 
olympiády a děckiády a informaci o bezplatném vstupu zaměstnanců a jejich rodinných 
příslušníků na novou expozici AMO ve velkém světě techniky; 

 Prak : informoval , že stravování v podniku vyhrála firma GTH. Smlouvu mají na 3 roky 
+ 2 roky obce. Firma se zavázala zrekonstruovat 5 klíčových kantýn; 

 VZO schválil příspěvek 1000,- Kč na jedno mužstvo fotbalu konaném v rámci týdnu 
zdraví. Celková částka je 3000,-Kč; 

 Klein : přednesl informace ze sportovní a kulturní komise a plánovaných akcích do 
konce roku;   

 VZO schválil dotaci 195,- Kč (dospělý) a 145,- Kč (dítě) na lední revue Jen počkej 
zajíci a 190,- Kč na Čínský národní cirkus;   
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Závěry VZO : 

 VZO schválil lyžařský zájezd do Janských Lázní v termínu 17-20.3.1916 

 VZO rozhodl, že naše organizace nepodepíše změnu v Pracovním řádu týkající se 
zákazu kouření v areálu firmy; 

 Trávníček : stížnost, že 9 sprch v umývárně je odstaveno z důvodu zatékání do 
kantýny; 

 Puščák : špatný stav dámských WC na FIMI   
Bude se řešit vymalováním a WC na klíč; 

 Pastrňák – dotaz k upřesnění prémiového řádu závodu 5-Doprava.  
Prak – bude řešit s Mgr. Sedláčkovou; 
    

  
 
 
 
  ………………………………………. 

 
Podpis předsedy ZO (razítko) 

 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 17. 9. 2015 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsala:  Javůrková Jitka Schválil: Prak Vítězslav Dne: 4. 9. 2015  


