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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
18.2. 2016
11:30-14.00
Datum:
Čas:
Vítězslav Prak - předseda
Jednání řídil:

Číslo:

2016/35

Místo: školicí středisko Rybníček

Přítomní účastníci :
Dle prezenční listiny
ZO OS:
Ing. Nierostek Zbyszek, Bc. Jan Mikoláš, Ing. Zdeněk Kuča, Ing. Onřej Juráň,
Hosté:
Ing. Adam Kondělka
Ing. Tomáš Santarius, Robert Kögler, Marek Vlach, Jiří Krausz, Miroslav Korta Nepřítomní:
omluveni
Program zasedání VZO :

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

Zahájení, schválení programu zasedání VZO
Kontrola zápisu
Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR
Úrazovost za rok 2015
Stav kolektivního vyjednávání
Organizační

Závěry VZO :

Ad 1)

Zahájení, schválení programu zasedání VZO

Předseda ZO kol. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO.
[2015/35] 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
Je požadavek na maximální výrobu. Uhlí je domluvené, řeší se opravy, investice.
Prak : Dotaz na výrobu za leden 2016
Ing. Nierostek : Suchý koks 73 592 tun, pára 303 kg/tunu suchého koksu.
Ing. Slanina : Dotaz, zda je dostatečné množství kvalitního koksovatelného uhlí.
Ing. Nierostek : OKD nabízí námi požadované množství i kvalitu, další možnosti jsou
dodávky z Polska. Připravuje se varianta bez dodávek z OKD.
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Závěry VZO :

Ing. Zdeněk Kuča – záv. 14
Výroba v únoru
Operativní plán
Aktuální stav
Rozdíl

HCC
11 360 t
13 264 t
1 904 t

SJV
24 950 t
25 065 t
115 t

KD
23 700 t
21 229 t
- 2 471 t

P 1500
46 000 t
45 476 t
- 524 t

Plnění výroby za únor se daří (především na HCC a SJV).
Havlický : Dotaz, zda při slučování pracovišť na HCC dojde i k redukci zaměstnanů.
Ing. Kuča : Letos ne. Slučování kabin pravděpodobně bude souviset i s redukcí zaměstnanců.
Pěknica : Dotaz na termín střední opravy na SJV.
Ing. Kuča : Avizovaný termín duben-květen to nebude. Bude to později.
Konvička : Dotaz na zakázkovou naplněnost na březen.
Ing. Kuča : Do března se zatím nevidí.
Bc. Jan Mikoláš – AMDS CR
Výroba v únoru 2016
AMDS ČR
Operativní plán
Aktuální stav
Rozdíl

25 000 t
19 000 t
-6 000 t

BOZP : V roce 2015 bylo 1 ošetření lékařem (podvrtnutý kotník) a 1 drobné poranění
(vystříknutí chemikálie do očí). 25.1.2016 bylo 5 let bez absenčního úrazu.
Cíl na únor je vyrobit 25 kt, bylo povoleno 8 přesčasových směn. Podélná linka 2 má
zakázky až do konce dubna, příčné linky do 20.3.2016. Materiál se objednává i z Polska
(zatím 13 kt).
Ing. Slanina : Dotaz, zda materiál z Polska je takový, který my neumíme vyrobit.
Bc. Mikoláš : Ano, jsou to jakosti, které v AMO neumíme vyrobit.
Ing. Slanina : Dotaz, jak v Polsku vyrábí linka Fagor.
Bc. Mikoláš : V lednu byla nejvyšší výroba a to 10 kt, maximální kapacita je 25 kt.
Interní materiál VZO
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Závěry VZO :

Prak : Dotaz zda P1500, která má plánovanou odstávku, Vás stihne zásobit.
Bc. Mikoláš : Materiál nám odválcovávají do zásoby. Zároveň se zlepšilo zásobování
z Polska.

Ing. Adam Kondělka – Z-Personální podpora Z17, AMEPO, Technotron
Přišel projednat změnu pracovní doby na provoze 23-Soustružna válců (AMEPO). Týká se 3
zaměstnanců, kteří mají přejít na třísměnný provoz z důvodu navýšení požadavků z AMO na
válce pro HCC. Úsekoví důvěrníci s tímto byli obeznámeni a souhlasí.
Prak : Dotaz, jak to vypadá s novými prémiovými ukazateli na AMEPO.
Ing. Kondělka : Příští týden bude mít schůzku s Ing. Lacikou a do konce týdne by se to mělo
projednat s odbory.

Ad 4)

Úrazovost za rok 2015

Ing. Ondřej Juráň – bezpečnost práce záv.14
V roce 2015 byl na závodě 14 1 absenční pracovní úraz, 2 ošetření lékařem a 1 drobné
poranění. Cíl ukazatele FR byl 0,70 skutečnost 0,82. Cíl ukazatele FR´(+ omezené práce) byl
1,35 , skutečnost 0,82. Za závod 10 byl cíl ukazatele FR 0,70 a skutečnost 0, cíl ukazatele
FR´ byl 1,35 a skutečnost rovněž 0. V loňském roce bylo v celém AM 27 smrtelných úrazů.
Ve většině případů šlo o selhání lidského faktoru.
V letošním roce byl na HCC 1 absenční úraz.
V AMO se rozjíždí 5-denní projekt školení Upozorni mě (3 dny teorie, 1 den provoz, 1 den
zpětná vazba). Školení je pro skupinky max. 20 zaměstnanců, celkem se má proškolit 3333
zaměstnanců dělnických profesí z AMO. Začalo se na KD trati, následuje P1500. Plán je
proškolit zaměstnance do 2 let. Na podnikovém intranetu budou vyvěšeny termíny.
Procentuálně se zvýšil počet zaměstnanců z externích firem (řeší se často zdravotní
způsobilost). Další problém je vybavení řidičů kamiónů OOPP, tak aby při nakládce byli
vybaveni stejně jako zaměstnanci AM. Za únor bylo 7 pozitivních zkoušek na alkohol a 3
pozitivní zkoušky na omamné látky.
Konvička : Dotaz, jak dopadla odškodňovací komise úrazu na HCC.
Prak : Komise rozhodla odškodnit zaměstnance 100%, konečné slovo ale má pojišťovna.
Ing. Kuča : Připomínka, že již při výběrovém řízení u externích firem by se měla požadovat
zdravotní způsobilost jejich zaměstnanců.
Ing. Juráň : Ve smlouvách je toto zakotveno, řešila se varianta, že až na základě zdravotní
způsobilosti by byl udělen vstup do podniku.
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Závěry VZO :

Ad 5)

Stav kolektivního vyjednávání

Ing. Slanina
Seznámil s aktuální situací v kolektivním vyjednávání. Proběhlo 21 kol vyjednávání. Poslední
kolo se probírala představa zaměstnavatele o novém diferenciačním tarifu, kde 30% by bylo
vztaženo přímo na jednotlivé zaměstnance. Dále se řešila Kafeterie, kde zaměstnavatel chce
převést odměnu na dovolenou s tím, že by zaměstnanec měl možnost výběru, jestli tuto
odměnu bude mít v Kafeterii (včetně odvodů) nebo ji dostane do výplaty. V Kafeterii by každý
zaměstnanec obdržel kartu s nahranými body, kterou by využíval na zdraví, kulturu, sport,
cestovní kanceláře. Dále má zaměstnavatel záměr převést do Kafeterie odměnu za
odpracované roky. Následně se řešilo zavedení konta pracovní doby (především na P1500 a
závodě3), k tomuto tématu vznikla pracovní skupina.
Ad 6)

Organizační



VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kolegům : Simona Jarošová
(provoz 7631) a Bílý Leo (provoz 1421)



VZO odsouhlasil a schválil likvidaci nepotřebného majetku. Likvidační protokoly jsou
součástí tohoto zápisu.



VZO odsouhlasil doplnění stravovací komise o člena z HCC.



VZO schválilo rozdělení tréninkových hodin na bowling na jednotlivé RUD (1 hodina na
10 členů).



Pastýrik : Podal informace z demonstrace v Bruselu, které se zúčastnilo našich 5
členů.



Pěknica : Podal informace z Valné hromady HOS (Hutnická odvětvová sekce). HOS
prostřednictvím Odborového svazu KOVO podává každý rok návrh na Kolektivní
smlouvu vyššího stupně, kterou však Odvětvový svaz Hutnictví železa odmítá s tím, že
nemá od hutních firem mandát. Odborový svaz KOVO vyhlásil spor a byl určen
zprostředkovatel, který se tím zabývá. Stejná situace je i ve slévárenském a
automobilovém segmentu.

Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 3. 3. 2016
Místo: školicí středisko Rybníček
Návrh programu: viz pozvánka

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

Ing. Javůrková Jitka
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Vítězslav Prak

Dne:

22.2. 2016

