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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2016/39 
 

Datum: 14.4. 2016 Čas: 11:30-14.00 Místo: školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil:  Vítězslav Prak - předseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: Ing. Zdeněk Kuča, Ing. Zbyszek Nierostek, Bc. Jan Mikoláš 

Nepřítomní: 
Ivan Pěknica, Jiří Havlický, Dagmar Gratzová, René Pastrňák, Ing. Tomáš 
Santarius, Stanislav Trávníček, Pavel Vítek - omluveni 

 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR 
4.  Návrh rozpočtu na r.2016 
5.  Příprava konference ZO  
6.  Zpráva DaRK o revizi hospodaření 
7.  Stav kolektivního vyjednávání DKS v AMEPO a AMDS CR 
8.  Organizační 
 

Závěry VZO : 

 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

      Předseda ZO kol. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO.        
      

  [2016/39] VZO schválil navržený program zasedání.  

 

Ad 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

 K zápisu byla vznesena připomínka kol. Praka ohledně odstranění azbestových parapetů na        
     KD trati. V zápise jsme uvedli odpověď Ing. Kuči, že parapety byly odstraněny, později bylo    
     zjištěno, že tomu tak není.   

 

Ad 3) Aktuální informace ředitelů závodů 
 

 
Ing. Zbyszek Nierostek – záv. 10 
 
Výroba jede naplno. Ukazatele pro prémie se na všech provozech plní na 100 %.   
 
Maceček : Dotaz na termín rekonstrukce kantýny. 
Ing. Nierostek : Nemá přesnější informace, příští týden je stravovací komise, zjistí. 
 
Maceček : Dotaz, zda již byl vyřešen problém s kvalitou pitné vody. 
Prak : Problém byl vyřešen tím, že v nové kantýně bude automatický odpouštěč vody. 
Ve stávající kantýně jsou myčky a tím je zaručen pravidelný průtok vody. 
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Závěry VZO : 

 
Hradil : Dotaz na termín výstavby vodicího vozu a výtlačného stroje. 
Ing. Nierostek : Toto řídí útvar X-Investice. V současné době je zahájen výběr firmy pro 
technickou dokumentaci. Podle této dokumentace by se mělo vyrábět, nejdříve v roce 2017. 
 
Hradil : Dotaz na opravy zdiva. 
Ing. Nierostek : Do konce roku se vyzdí 10 komor na KB 2. 
 
 
 
 
Ing. Zdeněk Kuča – záv. 14 
 

Výroba v dubnu HCC SJ KD P 1500 
        

 

Operativní plán  7 450 t 19 400 t 11 985 t  26 700 t 

Aktuální stav  7 642 t 19 411 t 12 298 t  27 206 t 

Rozdíl     192 t        11 t      313 t       506 t 
 
 
Všechny tři tratě jsou, co se týká výroby, v plusu. Na HCC začne 2.5.2016 oprava pece č.4. 
SJV naplnění má, na KD trati bylo 5-ti denní stání, jsou tam problémy s převodovkami.  
 

      
     Prak : Dotaz na parapety z azbestu na expedici KD trati, které údajně nebyly odstraněny. 

Navíc se rozebírá kabina Torrosu, kde je taky hodně azbestu. Budeme žádat od 
zaměstnavatele vyjádření, kde všude ještě azbest může být, oslovíme i útvar B-Hygienu 
práce. 

     Ing. Kuča : O tom, že tam parapety stále jsou neví. 
 
     Pastýrik : Dotaz na výhled P 1500 na příští měsíc. 
     Ing. Kuča : Přesně neví. Vize jsou mezi 50-80 tis. tun. 
 
     Puščák : Dotaz na špatná vřetena, která se montovala, když byla odstávka. 
     Ing. Kuča : Bude se to reklamovat. Je to i vliv špatného mazání. Jsou poruchy bloků. 
 
     Prak : Dotaz, zda je již ukončeno vyšetřování požáru na KD trati. 
     Ing. Kuča : Neví. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

ZZZááákkklllaaadddnnnííí   ooorrrgggaaannniiizzzaaaccceee   OOOSSS   KKKOOOVVVOOO   

AAArrrccceeelllooorrrMMMiiittttttaaalll   ČČČeeessskkkááá   rrreeepppuuubbbllliiikkkaaa 

 

 

Interní materiál VZO strana 3   

Závěry VZO : 

Bc. Jan Mikoláš - AMDS CR 
 
 

Výroba v dubnu 2016  

AMDS ČR 

 
    

Operativní plán  27 000 t 

Aktuální stav  14 000 t 

Rozdíl -13 000 t 
 

 
V dubnu je plán výroby 27 tis. tun. V půlce března začal proces náboru 13 nových 
zaměstnanců, nyní chybí již jen 1 agenturní zaměstnanec, který nastoupí 1.5.2016. Probíhá 
zaučení nových zaměstnanců a stabilizace týmů. Stav agenturních zaměstnanců je 29 a 3 
zaměstnanci jsou zapůjčení. Plán výroby se zatím drží, problém je s plnými sklady za linkami. 
27.4.2016 budou kvartální výrobní porady. 

 

 

Ad 4)    Návrh rozpočtu na r.2016 

 
Ing. Slanina 
 
Přednesl čerpání rozpočtu 2015 a návrh rozpočtu na r.2016. 

 

 VZO odsouhlasil a schválil čerpání rozpočtu 2015 

 

 VZO odsouhlasil a schválil návrh rozpočtu na r.2016 

 

 

Ad 5)    Příprava Konference ZO 
 
kol. Prak 
 
Termín konference byl přesunut na 5.5.2016. 
 

 

Ad 6)     Zpráva DaRK o revizi hospodaření 

 
kol. Maceček 

 
Představil zprávu komise DaRK. Byly prověřeny výdajové a příjmové doklady a faktury za rok 
2015. Byla provedena kontrola stavu účtů. Pracuje se na inventarizaci. 
DaRK neshledal žádné zásadní pochybení v hospodaření ZO. 

 

 

 

 

 



 
 
 
  

ZZZááákkklllaaadddnnnííí   ooorrrgggaaannniiizzzaaaccceee   OOOSSS   KKKOOOVVVOOO   

AAArrrccceeelllooorrrMMMiiittttttaaalll   ČČČeeessskkkááá   rrreeepppuuubbbllliiikkkaaa 

 

 

Interní materiál VZO strana 4   

Závěry VZO : 

 

Ad 7)    Stav kolektivního vyjednávání DKS v AMEPO a AMDS CR 
 
Ing. Slanina 
Minulé kolo kolektivního vyjednávání se řešila kafeterie.  
AMEPO : Členové vyjednávací komise za odbory jsou Pavel Fichna, Luděk Lúčan a Ing. Petr 
Slanina. Návrh komise za odbory byl nárůst mezd o 5%.  
 
kol. Prak 
AMDS CR : Návrh odborů je nárůst mezd o 5%. 

 

Ad 8)     Organizační 

 VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kolegům : Karla Uhlová (provoz 
1035) 

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

 Kol. Prak přednesl plán akcí ze sportovní a kulturní komise. 

 VZO schválil dotaci 150,- Kč na vstupenku na skupinu Team. 

 VZO schválil dotaci 150,- Kč na vstupenku na Shakespearovské  slavnosti. 

 Prak : dne 22.5.2016 se koná den otevřených dveří. Přihlášení na tři okruhy bude přes 
intranet popř. přes tel. linku, která bude zřízena. Zaměstnanec si může vzít 3 rodinné 
příslušníky.  

 Prak : v Sareze se bude konat koncert skupiny Kryštof pro zaměstnance AMO a dcer. 

 Prak : jižní brána bude od 1.5.2016 otevřená od 5 do 16:30 hod pro všechny. V této 
době bude hlavní brána uzavřena pro auta nad 3,5 tun. Středový pruh na hlavní bráně 
bude zachován, ale z bezpečnostních důvodů pouze pro auta jen s řidičem.  

 Kögler : přednesl informace z komise BOZP. Budou probíhat kontroly cyklistů. 

 

 
 
 
  
  ………………………………………. 

 
Podpis předsedy ZO (razítko) 

 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 28. 4. 2016 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsala:  Ing. Javůrková Jitka Schválil: Vítězslav Prak Dne: 15.4. 2016  


