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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2016/46 
 

Datum: 4. 8. 2016 Čas: 11:30-14.00 Místo: školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil:  Marta Polášková - místopředseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: Ing. Zbyszek Nierostek 

Nepřítomní: 
Stanislav Hradil, Ivan Pěknica, René Pastrňák,Ing. Petr Slanina, Robert Kögler, 
Vítězslav Prak, Jiří Havlický, Miroslav Pastýrik, Miroslav Puščák, 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.  Organizační 

 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

      Místopředsedkyně ZO kol. Polášková seznámila členy VZO s návrhem programu zasedání 
VZO.        

      

  [2016/46] 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 180 kt (měsíční zásoba). Dodávky uhlí z OKD běží bez problémů. Výroba jede 
na maximální výši. Nakládací rampa na louh je funkční, natřená. Deskové chladiče 
doběhnou v blízké době.  
 
I. Maceček : Dotaz na prémiové ukazatele, probíhají časté odstávky zařízení a z tohoto  
důvodu se neplní parametry páry a vyvařené vody. 
Ing. Nierostek : Za 2. kvartál byla vyvařená voda splněna. Vedení lobovalo za úpravu páry, 
kterou nemohou zaměstnanci ovlivnit. 
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Závěry VZO : 

 
I. Maceček : Parametry kvalita vyvařené vody a množství páry stojí proti sobě. 
Ing. Nierostek : Diskusi se nebrání, každý útvar, kterého se parametry týkají je do diskuse 
vždy vtažen. Parametry nemohou být dopředu splnitelné, ztratila by se motivovanost. 
 
I. Maceček : Čeká se na zprovoznění nové nádrže, která je místo nádrže v havarijním stavu. 
Dotaz, zda se bude v budoucnu rekonstruovat a zda je s tím v plánu počítáno. 
Ing. Nierostek : Náhradní nádrž by měla sloužit po dobu opravy. V investicích na příští rok by 
to mělo být. Upřesní 

     
 

 

Ad 4)     Organizační 

 M. Polášková informovala o tom, že do 22.8.2016 máme navrhnout pracovní skupinu 
4-5 osob, která bude spolu s personálním útvarem řešit práce v koksochemickém 
provozu. Dále vznikne další skupina, která se bude zabývat novým modelem nastavení 
KIP pro prémiový řád společnosti. Skupiny by měly začít pracovat v září. 

 Vydáme prohlášení k plánovanému snížení stavu poruchové údržby na závodě 3. 

 Vysílačky se budou měnit do konce roku v celém podniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  ………………………………………. 

 
Podpis místopředsedy ZO (razítko) 

 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 25. 8. 2016 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsala:  Ing. Javůrková Jitka Schválil: Marta Polášková Dne: 4. 8. 2016  


