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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
20. 10. 2016 Čas:
11:30-14.00
Datum:
Vítězslav Prak - předseda
Jednání řídil:

Číslo:

2016/51

Místo: školicí středisko Rybníček

Přítomní účastníci :
Dle prezenční listiny
ZO OS:
Ing. Zbyszek Nierostek, Ing. Jiří Král
Hosté:
Stanislav Hradil, Pavel Vítek, Gratzová Dagmar, René Pastrňák, Miroslav
Nepřítomní:
Puščák, Ing. Tomáš Santarius - omluveni
Program zasedání VZO :

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, schválení programu zasedání VZO
Kontrola zápisu
Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR
Ekonomické výsledky AMO a dceřiných společností
Organizační

Závěry VZO :

Ad 1)

Zahájení, schválení programu zasedání VZO

Předseda ZO kol. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO.
[2016/51] 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 jede naplno, přezdívání stěn na KB2 běží. Probíhá zkušební provoz hasicí
lokomotivy. Dnes bylo setkání ohledně provozování kantýny, 27.10. bude zahájena
rekonstrukce, 19.12. by měl být zahájen provoz.
V. Prak : Dotaz, jak se prodlouží životnost baterií po přezdění.
Ing. Nierostek : Nová baterie má životnost 35 let, stěna po přestavbě desetiletí (cca 20 let).
I. Pěknica : Dotaz, zda vyzdívání dělá nějaká specializovaná firma.
Ing. Nierostek : Ano, je to polská firma, která se zabývá pouze vyzdíváním baterií.

Interní materiál VZO
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Závěry VZO :

R. Kögler : Dotaz, jaký dopad má růst cen uhlí na koksovnu.
Ing. Nierostek : Nedokáže odhadnout.
R. Kögler : Kantýna bude dlouho v omezeném provozu, dotaz zda mohou zaměstnanci jezdit
auty do jiných kantýn.
Ing. Nierostek : Záleží na domluvě s nadřízeným.
R. Kögler : Dotaz na čtečky v návaznosti na dobu očisty.
Ing. Nierostek : Čtečky jsou zatím ve zkušební době, otevře tento problém u ředitele.
I. Maceček : Dotaz na novou rampu na čerpání louhu, zda ještě není schválena na
provozování.
Ing. Nierostek : Ano, je to tak, bude se ještě dělat zábradlí ze tří stran.

Ing. Jiří Král – AMDS CR
Plán na říjen je 22,2 kt, bude překročen o 2 kt díky víkendovým přesčasům. 25.11. – 8.12.
bude odstávka pásové trati (problém s materiálovým zabezpečením), jedná se o
předzásobení. Plán výroby na rok 2016 je 166 kt, skutečnost je 224 kt, maloprodejna má
plán 29 kt, skutečnost 40 kt. Na lince FIMI se nainstaloval nový systém na centrování pásů.
Na rovnačce 11 je nový systém mazání. V plánu je linku FIMI zrychlit, dále nahradit koncový
příčný vazač.
M. Pastýrik : Do konce září měly být opraveny všechny kalorifery topení.
Ing. Král : Všechny kalorifery byly zkontrolovány, některé motorky (asi 90) se musí vyměnit.
Tepelné okruhy fungují.
S. Trávníček : Dotaz, zda jednají i s jinou firmou než s firmou Prestar.
Ing. Král : Ano, jednáme i s jinými firmami z Německa.
V. Prak : Dotaz na smlouvu s AmpluServisem.
Ing. Král : Smlouva byla prodloužena na další dva roky.
V. Prak : Dotaz na magnelis.
Ing. Král : Nezná podrobnosti.

Ad 4)

Ekonomické výsledky AMO a dceřiných společností

Marta Polášková
Dle informací z managementu bude vyplacena odměna EBIT 1 a o vyplacení odměny EBIT 2
bude rozhodnuto po té, co budou známy ekonomické výsledky za období 1-10 2016.
Interní materiál VZO

strana 2

Z
Záákkllaad
dn
níí o
orrg
gaan
niizzaaccee O
OS
SK
KO
OV
VO
O
A
Arrcceello
orrM
Miittttaall Č
Čeesskkáá rreep
pu
ub
blliikkaa
Závěry VZO :

Ing. Jiří Král – AMDS CR
Ukazatele pro prémie za 3. čtvrtletí : dělicí linky 112,24 %, Hutní prodejna 91,96 % (vlilv
neplánovaného prodeje ležáků trubek s nízkou marží). Bude vyplacena mimořádná
jednorázová odměna 2 838,- Kč za kladný výsledek účetní EBIT za III. kvartál roku 2016
(KS, D 2., 10 b).

Ad 5)

Organizační



M. Polášková přednesla informace z managementu. Byl představen kiosek, jako
modernizace HR služeb. Toto zařízení by mělo být umístěno na závodech (jeden na
250 zaměstnanců), dají se tam skenovat a posílat doklady bez nutnosti docházet
osobně na kontaktní centrum. Dále by se tam měly dát vytisknout výplatní pásky.
Stránky Datacentra by měly být zpřístupněné všem zaměstnancům. Chystají se PROXI
meetingy, které by měly být zaměřeny na atmosféru ve firmě. Měla by být zprovozněna
stránka na intranetu k psaní připomínek ke čtečkám.



V. Prak : Včera byl zaměstnavateli předán návrh nárůstu mezd na rok 2017.



Budou vysláni naši zástupci na demonstraci v Bruselu.



Vyjadřujeme podporu ZV OS KOVO Rourovna ve věci snižování stavů na údržbě.

Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 3. 11. 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:

21. 10. 2016

