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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
8. 9. 2016
11:30-14.00
Datum:
Čas:
Vítězslav Prak - předseda
Jednání řídil:

Číslo:

2016/48

Místo: školicí středisko Rybníček

Přítomní účastníci :
Dle prezenční listiny
ZO OS:
Ing. Zbyszek Nierostek, Bc. Jan Mikoláš, Ing. Luděk Boháč
Hosté:
Stanislav Hradil, Miroslav Puščák, Pavel Vítek, Miroslav Pastýrik, Ivan Pěknica,
Nepřítomní:
Stanislav Trávníček, Marek Vlach - omluveni
Program zasedání VZO :

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, schválení programu zasedání VZO
Kontrola zápisu
Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR
Plnění plánu ozdravných opatření
Organizační

Závěry VZO :

Ad 1)

Zahájení, schválení programu zasedání VZO

Předseda ZO kol. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO.
[2016/48] 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
Výroba je +800 t oproti plánu. Od 19.9. pokračuje oprava dalších 4 komor (celkem by jich
mělo být 12). Deskové chladiče jsou funkční. Zásoba uhlí je 150-180 kt. Jedná se s OKD o
dodávkách uhlí na rok 2017.
I. Maceček : Dotaz na stav potrubí mezi benzolkou a chladicími věžemi, kde před 4 dny
upadlo 5 m potrubí, které bylo rezavé a po opravě to ve svarech opět netěsní.
Ing. Nierostek : Nemá k tomu informace.
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Závěry VZO :

Bc. Jan Mikoláš – AMDS CR
V srpnu byl plán výroby 24 kt, skutečnost 23,5 kt. Stálo se 5 směn na FIMI, problémy byly
s dodávaným materiálem z Polska. Výroba v září jede plynule. Plán na září je 23 kt.
4 agenturní zaměstnanci ukončili pracovní poměr. Podélná linka je přeplněna zakázkami, na
příčné lince tolik zakázek není. Zakázky se musí rozložit do následujících měsíců (řízený
skluz). Problémy jsou s logistikou.
M. Pytlík : Dotaz, zda od 1.1.2017 přejde AMDS CR pod AMO, zda přejde i hutní prodejna a
odkud půjdou peníze na opravy.
Bc. Mikoláš : Bylo řečeno, že AMDS CR přejde pod AMO a spolu s ním i hutní prodejna.
Prozatím byl projekt nastartován z pohledu účetnictví. Peníze na opravy a kapexy byly a
budou přidělovány z AMO.
V. Prak : Dotaz na plnění byznys plánu v souvislosti se splněním EBIT.
Bc. Mikoláš : Situace je dobrá, přesná čísla neví. Druhý kvartál dopadl dobře jak výrobně, tak
nákladově. Celková výroba za rok 2016 se očekává 280 kt.
M. Korta : Dotaz, na jak dlouho je naplánována odstávka pásové trati ?
Bc. Mikoláš : Na 2-3 dny.

Ad 4)

Plnění plánu ozdravných opatření

Ing. Zbyszek Nierostek – záv. 10
Celkem bylo 14 ozdravných opatření, z toho 3 opatření probíhají a zbytek byl realizován.
Ing. Luděk Boháč : záv.14
Komentoval plnění ozdravných opatření na Z14 s tím, že na odstranění většiny závad závod
14 nevynaložil dostatečné finanční prostředky.
Ing. Slanina : Dotaz na stav klimatizace na halách.
Ing. Boháč : Co se dá, to se opravuje (firma Zlatník).
V. Prak : Dotaz na stav osvětlení na SJV.
Ing. Boháč : Osvětlení není v dobrém stavu po technické stránce (staré rozvodné skříně a
vedení). Vyměnila se jen část.
Ing. Slanina : Dotaz, zda materiál, který slouží na zakrývání pružinové oceli a je
karcinogenní, neohrožuje zdraví zaměstnanců, kteří se v okolí nacházejí.
Ing. Boháč : Byly vytvořeny bezpečnostní předpisy, jak s tímto materiálem manipulovat a
jaké ochranné prostředky při tom používat. Zodpovědné za to je vedení závodu 14.
Interní materiál VZO
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Závěry VZO :

Bc. Jan Mikoláš – AMDS CR
V ozdravných opatřeních byl jeden projekt a to odsávání prachu a okují na Ruthneru. Tento
projekt byl odložen na příští rok, nepodařilo se prosadit do kapex projektů. Na podzim se
budou malovat šatny a sociální zařízení. Celková rekonstrukce šaten letos nebude.

Ad 5)

Organizační



VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kolegům : Zdeněk Pohludka
(provoz 1651), Gustav Santarius (AMEPO, provoz 2530), Vilém Václavík (provoz 104)



VZO schválil přechod Miroslava Křivy ze ZO OS KOVO 3-Servis do naší ZO.



V. Prak informoval o protestním mítinku ČMKOS v Praze – Konec levné práce. Mimo
jiné tam padlo, že ve firmách, kde působí odbory, je roční výdělek vyšší, než tam, kde
odbory nejsou. Dále padl návrh na navýšení mezd v příštím roce o 5-5,5%.



VZO schválil služební cestu do Krkonoš (V. Prak, P. Slanina, M. Klein, V. Vašíčková)
s následnou účastí na protestním mítinku ČMKOS v Praze.



V. Prak informoval o pracovním absenčním úraze na SJV.



Zaměstnavatel chce na záv.10 provést monitoring skupiny zaměstnanců na bateriích,
kteří pracují v podmínkách nejvíce ohrožujících jejich zdraví. Bylo vytipováno 26
zaměstnanců, kteří budou sledováni (moč, krev).

Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 22. 9. 2016
Místo: školicí středisko Rybníček
Návrh programu: viz pozvánka
……………………………………….
Podpis předsedy ZO (razítko)
Zapsala:

Ing. Javůrková Jitka

Interní materiál VZO

Schválil:

Vítězslav Prak
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Dne:

9. 8. 2016

