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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
3.3. 2016
11:30-14.00
Datum:
Čas:
Vítězslav Prak - předseda
Jednání řídil:

Číslo:

2016/36

Místo: školicí středisko Rybníček

Přítomní účastníci :
Dle prezenční listiny
ZO OS:
Ing. Nierostek Zbyszek, Bc. Jan Mikoláš, Ing. Zdeněk Kuča, Ing. Pavel Šedivý
Hosté:
Marek Vlach, Jiří Krausz, Jiří Havlický, Ivan Pěknica, Marta Polášková, Miroslav
Puščák, Stanislav Trávníček - omluveni

Nepřítomní:

Program zasedání VZO :

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, schválení programu zasedání VZO
Kontrola zápisu
Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, 3, AMDS CR
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.
[2015/36] 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
Požadavek na maximální výrobu zatím trvá. Na provoze 104 je problém s dlouhodobýma
nemocenskýma, byl dán požadavek na doplnění 6-ti zaměstnanců. Podal informace ohledně
plnění prémiových ukazatelů za měsíc leden a únor 2016. Provoz 104 plní všechny
parametry (spotřeba páry, spotřeba vyvařené vody, výroba dehtu). Provoz 103 plní parametr
vlhkost vysokopecního koksu, ale parametr standartní odchylka koksovací doby plněn není.
Kraus : Dotaz, zda je prvořadá výroba nebo koksovací odchylka.
Ing. Nierostek : Byla prvořadá výroby, nyní se to však změnilo.
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Závěry VZO :

Kögler : Dotaz zda prémiové ukazatele budou nějakým způsobem zohledněny a kdy
nastoupí noví zaměstnanci.
Ing. Nierostek : Vyhodnocení je kvartální, vedou se záznamy, čím jsou odchylky způsobeny.
Domnívá se, že noví zaměstnanci přijdou brzy.

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

HCC
20 000 t
23 035 t
3 035 t

SJV
45 000 t
43 889 t
- 1 111 t

KD
46 000 t
43 210 t
- 2 790 t

P 1500
46 000 t
45 476 t
- 524 t

Výroba za únor na HCC byla + 3 035 t, na SJV byla -1 111 t (byly potíže s chladníkem), na
KD trati byla – 2 790 t (prostoje způsobené záběhem nového zařízení). Zakázkově jsou tratě
naplněny.
Bylo projednáno plnění Plánu ozdravných opatření za rok 2015 a návrh na rok 2016. Velká
část loňských akcí byla převedena do roku 2016 z důvodu nedostatku finančních zdrojů.
Bc. Jan Mikoláš – AMDS CR
Výroba v únoru 2016
AMDS ČR
Operativní plán
Aktuální stav
Rozdíl

25 000 t
26 200 t
1 200 t

Plán na únor byl překročen. V březnu se očekává stejná výroba. Bylo rozhodnuto, že se
z důvodu požadavku na navýšenou výrobu přijme 13 zaměstnanců (6 z AMTPO, zbytek z
agentur) a na příčných linkách se rozjede další četa. Vyšší kapacity výroby by měly trvat do
srpna. Cíl je v dubnu vyrobit 27,5 kt.
Pastýrik : Dotaz, zda dojde i k posílení expedice.
Bc. Mikoláš : 5 nových zaměstnanců půjde na expedici.
Prak : Dotaz, zda se předpokládá, že cena půjde nahoru, když zákazníci objednávají velké
objemy.
Bc. Mikoláš : Nedokáže říct, spíš nakupují, protože je nyní nízká cena.
Interní materiál VZO
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Závěry VZO :

Prak : Dotaz, zda na Velký pátek bude nařízena směna.
Bc. Mikoláš : Požádal zaměstnance o vstřícnost, vše je na bázi dobrovolnosti.
Ing. Pavel Šedivý – záv. 3
Dokončuje se transformace celého závodu, noví zaměstnanci se stále zaučují. Začaly se
dělat dekády a autonomní údržba. Na KD trati se poruchovost snížila z 11 % na 4,5 %, na
HCC z 4% na 2%. Letos se větší opravy na tratích neplánují (kromě SJV, kde proběhne
střední oprava), na HCC se bude opravovat druhá pec. Na P1500 je nyní odstávka,
vyměňuje se řídící systém. Od vyčlenění poruchových směn se zatím ustoupilo. Na záv.10
probíhá oprava kolejí kolem baterií. Na opravy na záv.5 je v plánu více financí (oprava
kolejišť, výhybek).
Pastrňák : Dotaz, zda plánované finance na opravy na záv.5 jsou dostačující.
Ing. Šedivý : Vyšší částku by z časového hlediska byl problém utratit.

Konvička : Dotaz, co se plánuje na HCC:
Ing. Šedivý : V dubnu oprava druhé pece.
Kögler : Dotaz, zda není lepší posílit naše kmenové zaměstnance než využívat externí firmy.
Ing. Šedivý : Problém je s produktivitou, která by se tímto zhoršila.

Ad 4)

Stav kolektivního vyjednávání

Ing. Slanina
Seznámil s aktuální situací v kolektivním vyjednávání. Příští kolo kolektivního vyjednávání
bude probíhat u GŘ z důvodu rozdílného pohledu na navýšení mezd. Kafeterie je pro stranu
odborů přípustná jen za předpokladu, že bude na bázi dobrovolnosti. Platnost stávající
kolektivní smlouvy je prodloužena do 8.3.2016.
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Závěry VZO :

Ad 5)

Organizační



VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kolegům : Vladimír Hájek
(provoz 3110), Břetislav Valový (provoz 1031), Jiří Vašo (provoz 1033), Rudolf Važík
(provoz 1031), Antonín Michňa (provoz 23, AMEPO), Jan Kováč (provoz 23, AMEPO).



VZO schválil podporu odborům OKD, kteří vyhlásili stávkovou pohotovost.



VZO schválil cenu 50,-Kč pro členy za zájezd na Floru Olomouc konaný 23.4.2016.



VZO schválil, že na zájezd do Wisly konaný 21.5.2016 bude pro velký zájem vypraven
druhý autobus.



VZO schválil přijetí nových členů.



Do 15.3.2016 je možno hlásit požadavky na změny v otvíracích dobách bran (na kol.
Praka).



Příští zasedání VZO se koná mimořádně dne 16.3.2016 v 11.30 v hotelovém domě
Kovák společně s VZO závodu 3-Servis.

Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 16. 3. 2016
Místo: hotelový dům Kovák
Návrh programu: viz pozvánka

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

Ing. Javůrková Jitka

Interní materiál VZO
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Vítězslav Prak

Dne:

4.3. 2016

