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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
21. 1. 2016
11:30-14.00
Datum:
Čas:
Vítězslav Prak - předseda
Jednání řídil:

Číslo:

2015/33

Místo: školicí středisko Rybníček

Přítomní účastníci :
Dle prezenční listiny
ZO OS:
Ing. Zdeněk Kuča, Ing. Nierostek Zbyszek
Hosté:
Jiří Havlický, René Pastrňák, Pavel Vítek - omluveni

Nepřítomní:

Program zasedání VZO :

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

Zahájení, schválení programu zasedání VZO
Kontrola zápisu
Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR
Stav kolektivního vyjednávání
Představení produktů firmy CYRRUS
Organizační

Závěry VZO :

Ad 1)

Zahájení, schválení programu zasedání VZO

Předseda ZO kol. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO.
[2015/33] 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. Zbyszek Nierostek – záv. 10
V lednu je zaznamenán pokles výroby, která bude cca. 70 tis. tun koksu. Je snaha zajistit
prodej koksu jinde nebo navýšit sklady na závodě 12.
Kraus : Dotaz na objednávky uhlí.
Ing. Nierostek : Ceny uhlí šly dolů, 50% se bere z Polska. Přesná objednávka uhlí není zatím
známa z důvodu nejasného plánu výroby koksu.
Kraus : Dotaz na výsledky nové vsázky bez uhlí z dolu Paskov.
Ing. Nierostek : zjistí
Interní materiál VZO
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Závěry VZO :

Kögler : Dotaz na opravu potrubí (kolínka) a čpavkové nádrže.
Ing. Nierostek : Na opravu kolínka je připraven harmonogram, čeká se na lepší povětrnostní
podmínky. Informace ohledně čpavkové nádrže zjistí.
Kögler : Dotaz, zda je již podepsaná smlouva s firmou Kadamo.
Ing. Nierostek : Smlouvy jsou zatím na nákupu.
Pěknica : Dotaz na smrtelný úraz v JAR, zda je u nás obdobná technologie a hrozí podobné
nebezpečí.
Ing. Nierostek : Myslí, že to není náš případ, my nemáme technologii drcení, ale třídění.
Kraus : Dotaz, zda byl na personální oddělení ze záv.10 vyslán požadavek na doplnění
počtu lidí.
Ing. Nierostek : Problémy s náborem lidí jsou dlouhodobé, častým problémem při náboru
zaměstnanců je pozitivní zjištění na návykové látky. Je problém s vybíráním dovolené.
Kraus : Dotaz na rozpuštění ranní směny topenářů.
Ing. Nierostek : Z důvodu dlouhodobé nemoci se mají posílit topenáři na směnách. Byl dán
požadavek na nábor zaměstnance.
Pytlík : Jakého typu jsou smlouvy s OKD ?
Ing. Nierostek : Jsou to kvartální smlouvy, uzavírají se na nákupu se sídlem v Polsku. Došlo
ke snížení množství.

Ing. Zdeněk Kuča – záv.14
Zatím slušné výsledky výrob v lednu, zbytek měsíce však bude zřejmě horší. Probíhají
audity. AMO mělo nejlepší výsledky v oblasti bezpečnosti z Flat Carbon Europe.
Konvička : Dotaz na doplacení odměny EBIT.
Ing. Kuča : Přesné ekonomické výsledky zatím nejsou známy.
Pěknica : Komentoval vyhrocený stav na skladu SJV, kde leží přes 30 tis.tun materiálu.
Dotaz na možná opatření ke zlepšení situace.
Ing. Kuča : Ví, že je to problém, podobné je to i na MB skladu.
Puščák : Na KD trati probíhají školení, dotaz na povolení přesčasů.
Ing. Kuča : Přesčasy zatím povoleny nejsou.
Ing. Slanina : Dotaz na dokumentaci pro automotiv. Zda je to jen pro výrobek listová pera.
Ing. Kuča : Ano, zatím je to jen pro tento výrobek. Do roku 2020 máme na toto získat
certifikát.
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Závěry VZO :

Ad 4)

Stav kolektivního vyjednávání

Ing. Slanina
Seznámil s aktuální situací v kolektivním vyjednávání. Zpracovává se textová část. Diskutuje
se kafeterie a konto pracovní doby na P 1500, na záv. 3 a na TAMEH.

Ad 5)

Představení produktů firmy CYRRUS

VZO zhlédl a vyslechl si prezentaci firmy CYRRUS, která nabízí zhodnocení investic.

Ad 6)

Organizační



VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kolegovi : Klein Jaroslav (provoz
1651), Klimeš Rostislav (provoz 3140) a Mátová Božena (provoz 1481).



VZO schválil nové členy redakční rady eNHáčka : Paszová Valerie, Kögler Robert.



Sportovní a kulturní komise seznámila členy VZO s chystanými zájezdy a akcemi
(pingpongový turnaj, Wisla, bowling, Flora Olomouc, tenisový turnaj, Bojnice, Praha)

Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 4. 2. 2016
Místo: školicí středisko Rybníček
Návrh programu: viz pozvánka

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

Ing. Javůrková Jitka

Interní materiál VZO

Schválil:

strana 3

Vítězslav Prak

Dne:

25.1. 2016

