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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
Datum:

14.7. 2016

Jednání řídil:

Čas:

11:30-14.00

Místo:

Číslo:

2016/45

zasedací místnost ZO OS
KOVO AMČR

Marta Polášková - místopředseda

Přítomní účastníci :
Dle prezenční listiny
ZO OS:
Ing. Zdeněk Kuča, Ing. Zbyszek Nierostek, Bc. Jan Mikoláš, Mgr. Veronika
Hosté:
Muroňová, Ivana Neuwirthová, Ing. Barbora Hošková
Stanislav Hradil, Ivan Pěknica, Dagmar Gratzová, Aleš Konvička, René
Nepřítomní: Pastrňák, Miroslav Pytlík, Ing. Petr Slanina, Marek Vlach, Robert Kögler omluveni
Program zasedání VZO :

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, schválení programu zasedání VZO
Kontrola zápisu
Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR
Zaměstnanost v AMO a dceřiných společnostech
Organizační

Závěry VZO :

Ad 1)

Zahájení, schválení programu zasedání VZO

Místopředsedkyně ZO kol. Polášková seznámila členy VZO s návrhem programu zasedání
VZO.
[2016/45] 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
Zásoba uhlí je na měsíc. Probíhají opravy na KB2. Komentoval plnění prémiových ukazatelů
(většina ukazatelů je plněna přes 100%, kromě absolutní spotřeby páry na provoze 104).
I.Maceček : Dotaz na nakládací plošinu.
Ing. Nierostek : Firma Kadamo, která má realizovat konstrukci ramena to má zpracované,
čeká se, až závod 3 vybetonuje patky.

Interní materiál VZO
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Závěry VZO :

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

HCC
7 100 t
7 376 t
276 t

SJV
20 850 t
18 695 t
- 2 155 t

KD
17 150 t
18 923 t
1 773 t

P 1500
37 000 t
34 998 t
- 2 002 t

Výroba v červnu na HCC +505 t, na SJV -1 322 t, na KD trati +1 802 t. Nedaří se plnit plán na
SJV (vliv poruchy na peci č.1, přeplněné sklady, poruchy jeřábů na úpravnách, přestavby).
HCC zatím není na červenec zakázkově naplněna. Na SJV zakázky jsou, ale problémové. Na
KD trati je v plánu 5-ti denní stání. Od srpna bude nárůst výroby pro Saudskou Arábii.
M. Korta : Dotaz na termín střední opravy na SJV.
Ing. Kuča : Zatím platí 18.8.2016. Jsou komplikace při zajišťování náhradních dílů.
Bc. Jan Mikoláš – AMDS CR
Plán výroby v červnu 26,5 t se splnil. Jsou problémy s dodávkami materiálu (hlavně, na
příčných linkách). Plán na červenec na příčných linkách se snížil na 9 tis. tun. Příští týden by
se mělo jet naplno, na 9 čet. Podélné linky jsou naplněny do konce července i srpna, problém
je s naplněním příčných linek. Na konci června odešli 4 agenturní zaměstnanci. Požadavek
na 1 mil. Kč na speciální zvedací zařízení na jeřáb (projekt klopení svitků) je schválen.

Ad 4)

Zaměstnaost v AMO a dceřiných společnostech

Mgr. Veronika Muroňová
Představila nového BU HR partnera pro Koksovnu Ing. Barboru Hoškovou.
Problém na všech závodech je vysoká absence. Na Z10-Koksovna jsou nahrazeni všichni
dlouhodobě nemocní, problém je v tom, že mnoho pozic je náročných a kvalifikovaných a
vyžadují delší zaučení. Na Z14-Válcovny je 17 dlouhodobě nemocných a rovněž jsou všichni
nahrazeni. Náhradu za dlouhodobě nemocného je možno žádat již po 1 měsíci.
Je zpracován strategický plán zaměstnanosti na dalších 5 let, většina projektů je postavena
na automatizaci (investicích). Na záv. 10 je projekt implementace nových systémů na
automatizaci hasicího vozu (úspora 4 zaměstnanců). Záv. 14 má 6 projektů (např. snížení
tepelné zátěže na lisovacích stanicích KD). Do konce roku je plánovaná úspora 27
zaměstnanců (z toho je 17 dlouhodobě nemocných, pro ostatní se najde uplatnění jinde).
Probíhá projekt 55+, kde na všech závodech se mapují zaměstnanci ve věku 55 let a více a
vytipovávají se strategické pozice, na kterých se zaměstnanci stanou mentory a budou
předávat své dovednosti nástupcům. Probíhá mzdová revize zaměstnanců v kategorii D.
Interní materiál VZO
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Závěry VZO :

Z 10 – Koksovna : Ing. Hošková
Aktuální stav zaměstnanců k 30.6.2016 je 378, z toho je 284 kategorie D, 52 TH
zaměstnanců a 42 agenturních zaměstnanců. 4 trainee SŠ a 1 trainee VŠ. V projektu 55+ je
88 zaměstnanců, z toho je 16 klíčových pozic. 12 zaměstnanců je dlouhodobě nemocných,
všichni jsou nahrazeni (dle našeho zjištění je dlouhodobě nemocných více).
Z14 – Válcovny : I. Neuwirthová
Aktuální stav zaměstnanců k 30.6.2016 je 721, z toho je 603 kmenových a 118 agenturních.
Od 1.7.2016 přešlo 6 agenturních zaměstnanců do kmenu. V projektu 55+ je 149
zaměstnanců, z toho je 31 klíčových pozic. Letos odešlo bez náhrady 8 zaměstnanců na
ztrátu zdravotní způsobilosti (pokrytí úspor na projekty).

Ad 5)

Organizační



VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kolegům : Michael Richter
(provoz 1482), Leona Jalůvková (provoz 9343).



VZO schválil přestup Jana Svatuška do naší odborové organizace.



V. Prak podal informace z managementu. Do konce roku se má snížit na závodě
3-Údržba stav poruchové údržby o 77 zaměstnanců. Má se to týkat převážně
agenturních zaměstnanců, ale rovněž i kmenových.



V září se bude konat setkání mladých kováků, zájemci do 35 let se mohou hlásit do
3.8.2016 u svých úsekových důvěrníků.



M. Polášková informovala, že společenská setkání u příležitosti pracovních jubileí 25,
30, 35 a 40 let budou již probíhat v dikci jednotlivých závodů, které na to dostanou
vyčleněné finance.



31.7.2016 je termín pro nahlášení družstev na kuželky v Ostravě-Porubě a fotbal ve
Vřesině.

Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 4. 8. 2016
Místo: školicí středisko Rybníček
Návrh programu: viz pozvánka
……………………………………….
Podpis místopředsedy ZO (razítko)
Zapsala:

Ing. Javůrková Jitka

Interní materiál VZO

Schválil:
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Marta Polášková

Dne:

15.7. 2016

