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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
7. 1. 2016
11:30-14.00
Datum:
Čas:
Vítězslav Prak - předseda
Jednání řídil:

Číslo:

Místo: školicí středisko Rybníček

Přítomní účastníci :
Dle prezenční listiny
ZO OS:
Ing. Zdeněk Kuča, Bc. Jan Mikoláš
Hosté:
Tomáš Santarius, Jiří Krausz, Miroslav Puščák - omluveni

Nepřítomní:

Program zasedání VZO :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, schválení programu zasedání VZO
Kontrola zápisu
Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR
Plán zasedání na 1. čtvrtletí 2016
Stav kolektivního vyjednávání
Informace DaRK o revizi
Organizační

Závěry VZO :

Ad 1)

Zahájení, schválení programu zasedání VZO

Předseda ZO kol. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO.
[2015/32] VZO schválil navržený program zasedání.

Ad 2)

Kontrola zápisu z minulého zasedání

K zápisu nebyla vznesena žádná připomínka.

Ad 3)

Aktuální informace ředitelů závodů

Bc. Jan Mikoláš – AMDS CR
Výroba za rok 2015
AMDS ČR
Operativní plán
Aktuální stav
Rozdíl

Interní materiál VZO

193 000 t
253 000 t
60 000 t
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Závěry VZO :

Výroba v prosinci 2015 byla 14 kt (vybíraly se dovolené). Do ledna 2016 se šlo s 10 kt
skluzů. Výroba na linkách za celý rok 2015 byla 253 kt, dařilo se snižovat i náklady na tunu.
Plán na leden 2016 je 30 kt, reálný výhled je 22 kt, najede se na 8 čet, zahájil se nábor 7
agenturních zaměstnanců. V roce 2016 se předpokládá více zakázek na podélné dělení než
plechů. Investiční projekt na úpravu podélné linky č.2 a na balicí linku nebyl schválen. Hledá
se technické řešení pro dodávky do Francie (cca 40 kt ročně), kde je požadavek převážet
svitky na ležato. Návratnost se předpokládá v řádu měsíců. V březnu je plánována střední
oprava příčné linky FIMI, využije se období od 20.2. do 10.3.2016, kdy bude stát P - 1500.
Prak : Překlápěč svitků a balící linka byla v plánu jako náhrada za linku Fagor, kterou odvezli
do Polska.
Bc. Mikoláš : Nemá smysl dělat balicí linku bez předešlé úpravy podélné linky č.2.
Prak : Dotaz, pokud by se uvažovalo zavést nepřetržitý provoz, zda by nebyl problém
s údržbou.
Bc. Mikoláš : Problém by byl, protože smlouva s AmpluServisem, který údržbu zabezpečuje,
je bez směn o víkendech.
Prak : Dotaz, zda prognóza toho, že bude více podélného dělení má souvislost s rozjetím
linky Fagor v Polsku.
Bc. Mikoláš : Linka Fagor má dělat cca 20 kt měsíčně, takže nějaký úbytek zakázek zřejmě
bude.
Ing. Zdeněk Kuča – záv.14

Výroba v roce 2015
Operativní plán
Aktuální stav
Rozdíl

HCC
253 040 t
238 566 t
-14 474 t

SJV
527 259 t
521 240 t
-6 019 t

KD
501 536 t
489 266 t
- 12 270 t

P 1500
428 683 t
522 990 t
94 307 t

Výroba v prosinci 2015 byla ovlivněna opravami. Plán na rok 2016 je 253 580 t na HCC,
556 790 t na SJV, 551 536 t na KD a 430 000 na P1500. Na celý leden 2016 zatím není
naplnění. Pokračuje oprava KD trati, měla by najet 11.1.2016. Na HCC je v opravě pec č.3.
Konvička : Dotaz, jaký je plán výroby na leden na HCC.
Ing. Kuča : 18 000 t, zakázek je zatím na 16 000 t.
Pěknica : Dotaz, v jakém stavu je komín na SJV.
Ing. Kuča : Probíhá zdění uvnitř, záleží na mrazech.

Interní materiál VZO
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Závěry VZO :

Pěknica : Dotaz, zda je plánována střední oprava na SJV.
Ing. Kuča : Oprava je plánována na březen-duben 2016.
Pěknica : Dotaz, v jakém stavu jsou smlouvy o dílo.
Ing. Kuča : Smlouvy zatím nejsou podepsány.
Ing. Slanina : Dotaz, s jakým režimem se letos počítá na HCC.
Ing. Kuča : Prozatím se stejným režimem.
Pastýrik : Dotaz na lednovou výrobu, když plán byl 55 kt a reálně je v systému 35 kt.
Ing. Kuča : Více zakázek od zákazníků zatím není.

Ad 4)

Plán zasedání na 1. čtvrtletí 2016

VZO schválil předložený plán zasedání.

Ad 5)

Stav kolektivního vyjednávání

Ing. Slanina
Seznámil s aktuální situací v kolektivním vyjednávání. Kolektivní smlouva byla prodloužena do
konce ledna 2016. Ve vyjednávací komisi vznikl v důsledku záměru zaměstnavatele zrušit
odpolední příplatky protinávrh vytvoření paušální částky na všechny příplatky.

Ad 6)

Informace DaRK o revizi

Kol. Maceček podal informaci o revizi k 31.12.2015. Informoval
o stavu běžného účtu, pokladní hotovosti a dalšího finančního majetku. Zároveň proběhla
inventarizace majetku. Proběhla kontrola na některých radách. Vše bez nálezu.
Revizní komise zaujala stanovisko k odborářům uvolněných pro výkon funkce v místních
samosprávách. Budou platit jen udržovací poplatek.

Ad 7)

Organizační



VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kolegovi : Arroyo Sixto
Rodriguezovi (provoz 1422).



Připomínky k novému jízdnímu řádu vnitropodnikové dopravy zasílat na VZO.



Prak : U jeřábníků v AMDS CR proběhne ještě doplňující měření hluku.

Interní materiál VZO
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Závěry VZO :



Pěknica : U OTK na KD a SJV bude rovněž opakovací měření.



Maceček : Dotaz, zda mají být nainstalovány turnikety do šaten a na kantýnách
Prak : Zatím nemá oficiální informaci



M.Polášková : Podala informace z managementu : zaměstnancům, kteří přes svátky
pracovali v době, kdy byly zavřené kantýny, bude poskytnuta kompenzace formou
stravenek nebo poukázek; začaly 5 denní tréningy BOZP (nyní KD trať); problémy
s nízkým stavem vod v přehradních nádržích; ze strany zaměstnavatele proběhlo
vysvětlení výpočtu EBIT a EBITDA.



VZO byl schválen termín školení komunikační dovednosti 29.-30.4.2016.



Do 15.1. 2016 se mohou zaměstnanci rozhodnout jestli chtějí příspěvek na penzijní
spoření nebo životní připojištění nebo do mzdy, v případě, pokud chtějí změnu.



Vitaminové balíčky je možno si vyzvednout do konce ledna.

Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 21. 1. 2016
Místo: školicí středisko Rybníček
Návrh programu: viz pozvánka

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

Ing. Javůrková Jitka

Interní materiál VZO

Schválil:
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Vítězslav Prak

Dne:

8.1. 2015

