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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2015/25 
 

Datum: 1. 10. 2015 Čas: 11:30-14.00 Místo: školicí středisko Rybníček 
Jednání řídil:  Prak Vítězslav - předseda 
 
Přítomní účastníci : 
ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: 
Bc. Jan Mikoláš, Ing. Zdeněk Kuča, Ing. Martin Dryják 
 
 

Nepřítomní: Trávníček, Vlach, Kögler, Korta - 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 na 4. 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. 
 
        
       [2015/25] 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 srpnu HCC SJV KD P 1500 
        

 

Operativní plán 20 000 t 44 000 t 47 000 t 65 000 t 

Aktuální stav 21 301 t 43 206 t 40 860 t 66 771 t 

Rozdíl   1 301 t   - 794 t - 6 140 t   1 771 t 
 
Výroby: v srpnu se dařilo plnit plán na HCC, který byl o 1 301 t překročen. SJV operativní 
plán nesplnila o 794 t a drátová trať o 6 140 t. HCC se od 2.10. rozjíždí na 4-směnný provoz.  
 
Marton : Dotaz na upřesnění avizovaného stání na  HCC.  
Ing. Kuča : V tuto chvíli nedokáže upřesnit, stání se plánuje i na SJV. 
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Závěry VZO : 

Pěknica : V podnikové televizi se objevuje snímek s výrobou na HCC a prostojů bez bližších 
vysvětlujících informací. 
Ing. Kuča : Neviděl, proto nemohl komentovat. 
 
 
Bc. Mikoláš Jan – AMDS CR 
 
            

Výroba v srpnu 2015  

AMDS ČR 
    

Operativní plá  22 000 t 

Aktuální stav 24 500 t 

Rozdíl   2 500 t 
 
 
Výroby: V září se vyrobilo rekordních 24 500 t, byl navýšen stav zaměstnanců o 3 nové 
agenturní zaměstnance a 4 zapůjčené zaměstnance z AM F-M. I přes vysokou výrobu jsou 
skluzy v zakázkách, slabé místo je na expedici (směny i o víkendech a svátku). Jsou 
problémy s odvozem zboží (4 500 t výrobků je na skladech).  Listopad a prosinec se očekává 
slabší, ceny jdou dolů. V SAP byl již schválen objednací návrh na opravu střechy firmou 
Strapáč, nákup vyhotovuje smlouvu. 
Pastýrik : Je již známo vyhodnocení prémiových ukazatelů na 3. čtvrtletí 2015? 
Bc. Mikoláš : přesně ne, ale náklady/t by měly být nad 100 %, bezpečnost se taky plní (byl 
pouze jeden neabsenční úraz), jakost se plní taky (limit je 0,7 % a skutečnost v postupu 
0,4%. 
Pastýrik : zůstává 8 čet ? 
Bc. Mikoláš : ano, je plán vyrobit 23-24 kt, což odpovídá 8. četám a práci přesčas. 
Pastýrik : Budou mít zaměstnanci možnost vybrat si zbytek dovolené? 
Bc. Mikoláš : Možnost budou mít o Vánocích. 
Prak : Bude mít na vás dopad to, že štekl pojede na 3 směny ? 
Bc. Mikoláš : Je to otázka plánování. Záleží na tom, aby dali zakázky včas.  

        
Ing. Martin Dryják – 64-Válcovna pásů 
 
Do konce roku bylo plánovaných 65 kt výroby na měsíc. Výhled na říjen je 40 kt. Z tohoto 
důvodu se od 19.10. pojede na 3 směny. 6 zaměstnanců půjde na HCC, nebude 5-ti členná 
hlídka, ale 4-členná. Od 27.10. je plánováno stání (7-10 dní), kde bude prostor na výběr 
dovolené. Navyšujeme kapacitu skladu bram. Nyní se bramy opalují (cca 14 dnů). 
Prak : jsou zaměstnanci seznámeni jak budou po přechodu na 3 směny pracovat ? 
Ing. Dryják : ano, jsou vypracovány seznamy. 
Prak : Dotkne se tratě zavření ocelárny ve Vítkovicích ? 
Ing. Dryják : Záleží na prodeji bram do Vítkovic. 
Ing. Slanina : Jaká je budoucnost šteklu po roce 2017? 
Ing. Dryják : Je vize pokračovat do roku 2020. Na přelomu února a března se bude instalovat 
nový řídící systém tratě, který se bude splácet až do roku 2020. 
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Závěry VZO : 

Ad 4)     Plán zasedání na 4. čtvrtletí 2015 
 

Předseda V. Prak seznámil členy závodního výboru s termíny a programy jednotlivých 
zasedání na 4. Čtvrtletí 2015. Plán zasedání byl VZO schválen. 

 
Ad 5)     Organizační 

• VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kolegům: Nevřela  Jiří (provoz 
3140), Šlachta Kamil (provoz 7671); Chmiel Jaroslav (provoz 1651), Otto Evžen 
(provoz 1651), Hajro Miroslav (provoz 1031), Bartoš Robert (provoz 1041)  

• VZO schválil účast na fotbalovém turnaji v Třinci konaném 21.11.2015;   

• VZO schválil nákup 500 ks vstupenek do CineStaru 

• VZO ukládá členům vyjednávajících týmů za stranu odborů prosazovat do návrhu 
Kolektivní smlouvy ArcelorMittal Ostrava a jejich dceřiných společností pro rok 2016 
ustanovení v rozsahu minimálně v úrovni  návrhu KSVS OSHŽ pro rok 2016. 

• Prak : informoval o jednání o obsazení do Evropské rady, konaném v příštím týdnu; 
počet našich členů v užším výboru Evropské rady se snižuje na 1 a ½; současní 
členové Evropské rady jsou Lučan, Bečica, Buk, Ing. Slanina, Kovar, Verner; v užším 
výboru jsou Lučan a Bečica; 

• VZO schválil nominovat Ing. Slaninu do užšího výboru Evropské rady 

• VZO schválil jako kandidáta do Evropské rady pro oblast bezpečnosti I. Pěknicu 

• Prak : navrhl Ing. Slaninu jako kandidáta do vyjednávacího týmu kolektivní smlouvy; 
VZO návrh schválil; 

• Prak : stručně informoval o návrhu kolektivní smlouvy AMO, na který jsme reagovali 
dopisem; v dalším kroku bude zaslán náš návrh KS; 

• VZO odsouhlasil výběr vánočního dárku pro členy naší organizace; 

• Prak : informoval o zaslání dopisů na OIP ohledně agenturního zaměstnávání; 
    

 
 
 
  
  ………………………………………. 

 
Podpis předsedy ZO (razítko) 

 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 15. 10. 2015 

Místo: školicí středisko Rybníček 
Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsala:  Javůrková Jitka Schválil: Prak Vítězslav Dne: 6. 10. 2015  


