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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2016/34 
 

Datum: 4. 2. 2016 Čas: 11:30-14.00 Místo: školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil:  Vítězslav Prak - předseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: 
Ing. Nierostek Zbyszek, Bc. Jan Mikoláš 
 

Nepřítomní: 
Jiří Havlický, Pavel Vítek, Jiří Krausz, Ing. Tomáš Santarius, Ivan Pěknica, 
Miroslav Puščák - omluveni 

 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR 
4.  Stav kolektivního vyjednávání 
5. Jednání o likvidaci nepotřebného majetku 
6.  Organizační 
 

Závěry VZO : 

 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

      Předseda ZO kol. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO. Do 
programu byl přidán bod o likvidaci nepotřebného majetku. 

 
        
       [2015/34] VZO schválil navržený program zasedání.  

 

Ad 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

 K zápisu nebyla vznesena ţádná připomínka. 
 

 

Ad 3) Aktuální informace ředitelů závodů 
 

 
Ing. Zbyszek Nierostek – záv. 10 
 
Podle plánu se v lednu očekávala maximální výroba, ale výroba v lednu byla omezena. Nyní 
se opět navyšuje. Proběhla výměna části plynového potrubí, práce na PS 45 zatím pokračují. 
Je jiţ znám rozpis výrob na 1. čtvrtletí. Je objednáno uhlí na 1. i 2. čtvrtletí. Nedaří se plnit 
EBITDA, je snaha sniţovat náklady. Letos je v plánu nový výtlačný a vodící stroj na KB 1-2. 
Dojde k personálním změnám, do důchodu odchází vedoucí provozu Ing. Fulneček. 
 
Maceček : Dotaz, zda výpadek způsobený opravou ovlivní výrobu. 
Ing. Nierostek : Vyuţilo se toho, ţe VP stály, výpadek jsme schopni nahradit. 
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Závěry VZO : 

 
 
Maceček : Dotaz na personální zajištění v době vysoké nemocnosti, zda se nabírají 
brigádníci. 
Ing. Nierostek : Tuto situaci vedoucí provozu řeší s personálním oddělením. 
 
Kögler : Dotaz na objem peněz na opravy, zda je nějaký rezervní fond na nečekané opravy. 
Ing. Nierostek : Nejdříve se dělá plán nutných oprav. Opravy, které nejsou naplánovány se 
potom musí řádně zdůvodnit. 
 
Kögler : Při měření benzo-pyrenu na podzim byly překročeny hodnoty. Dotaz, zda bude nové 
měření. 
Polášková : Ano, měření bude. 
 
Ševěček : Dotaz, zda nedostatek vody měl vliv na příkaz sníţit výrobu na koksovně. 
Ing. Nierostek : V celém AMO se problém s nedostatkem vody řeší, ale koksovna vodu 
vyrábí (uhlí má 8% vody, která se během procesu výroby koksu vypaří a následně vysráţí a 
čistí; touto vodou se chladí baterie, pouţívá se i na chemii).  
 
Maceček : V souvislosti se sniţováním nákladů dotaz, zda se to týká i bezpečnostních 
opatření (např. přístup na vagony). 
Ing. Nierostek : Stále platí, ţe bezpečnostní opatření nemají být omezovány. 
 

 
 
Bc. Jan Mikoláš – AMDS CR 
 
Leden skončil dobře, výroba byla 23 600 t. Odpracovalo se 8 přesčasových směn na 
podélné dvojce, která je zakázkově přeplněna. FIMI je rovněţ zakázkově naplněna. Plán na 
únor je zatím otevřený. GŘ AMO dal poţadavek na navýšení výroby. Ze strany AMDS CR byl 
předloţen návrh na navýšení kapacity o 6 kt, ve kterém se počítá s další četou a realizací 
investic. Navýšení zaměstnanců i přesčasů nebylo však ze strany GŘ AMO akceptováno. 
Přesčasy můţe ve výjimečných situacích povolovat obchodní ředitel. Od 1.3.2016 byla 
původně naplánována 14-ti denní střední oprava FIMI v souvislosti se stáním tratě P 1500. 
Tato oprava bude odloţena na 3. čtvrtletí.  
 
Prak : Dotaz kolik % dělají pro AMO. 
Bc. Mikoláš : 80 %. 
 
Prak : Dotaz, zda v souvislosti s přesunem plánované opravy na 3. čtvrtletí a stáním tratě P 
1500 v březnu, bude předzásobení vstupním materiálem.  
Bc. Mikoláš : Ano, něco se doveze i z Polska. 
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Závěry VZO : 

 

Ad 4)    Stav kolektivního vyjednávání 
 
Ing. Slanina 
 

Seznámil s aktuální situací v kolektivním vyjednávání. Kolektivní smlouva je o další měsíc 
prodlouţena. Textová část je jiţ skoro hotova, necelých 40 poloţek je v rozporu. 
Zaměstnavatelem byl představen model konta pracovní doby, který je pro naší ZO v této 
podobě neakceptovatelný.   

 

 

 

Ad 5)    Jednání o likvidaci nepotřebného majetku 

 
 I. Maceček – DaRK 

 
Informoval o právě probíhající inventarizaci majetku. Seznámil VZO s nepotřebným majetkem 
určeným k likvidaci a předloţil likvidační protokoly, které jsou součástí tohoto zápisu. VZO 
likvidaci odsouhlasil a schválil. 

 

 

 

Ad 6)     Organizační 

 VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kolegovi : Hajro Miroslav 
(provoz 1031). 

  Prak : informoval o projednání prémiových ukazatelů na rok 2016 na Z10 a Z14. 

 VZO schválil poukázky k MDŢ v hodnotě 400,- Kč. 

 VZO schválil zájezd do Prahy dne 20. a 21. srpna 2016. 
 
 

 
 
 
 
 
  
  ………………………………………. 

 
Podpis předsedy ZO (razítko) 

 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 18. 2. 2016 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsala:  Ing. Javůrková Jitka Schválil: Vítězslav Prak Dne: 5.2. 2016  


