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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
1. 12. 2016
11:30-14.00
Datum:
Čas:
Vítězslav Prak - předseda
Jednání řídil:

Číslo:

2016/54

Místo: školicí středisko Rybníček

Přítomní účastníci :
Dle prezenční listiny
ZO OS:
Ing. Zbyszek Nierostek, Bc. Jan Mikoláš, Ing. Petr Březina, Ivana Neuwirthová,
Hosté:
Ing. Barbora Hošková, Bc. Filip Barnáš, Mgr. Jiřina Mrázková
Nepřítomní: Dagmar Gratzová, Marek Vlach, Jiří Motal - omluveni
Program zasedání VZO :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, schválení programu zasedání VZO
Kontrola zápisu
Aktuální informace ředitelů závodů 10, 14, AMDS CR
Stav kolektivního vyjednávání
Plán výrob a zaměstnanosti na rok 2017
Zpráva revizní komise
Organizační

Závěry VZO :

Ad 1)

Zahájení, schválení programu zasedání VZO

Předseda ZO kol. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO.
[2016/54] 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 na maximum, což je trend i pro rok 2017, bude probíhat oprava 8 nebo 16 stěn
na KB2. Je problém se zamrazováním uhlí na bateriích, což má vliv na parametry výroby.
Připravují se ukazatele pro kvartální prémie na příští rok.
Maceček : Dotaz na investice v roce 2017.
Ing. Nierostek : Pouze přezdění stěn na KB2.
Maceček : Dotaz na analyzátor čpavku vyvařené vody, který nefunguje a z tohoto důvodu se
nedělají v noci zkoušky.
Ing. Nierostek : Vypadá to, že fungovat nebude. Dá podnět k vyřešení situace.
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Závěry VZO :

S. Hradil : Dotaz na čtečky a jejich rozmístění. Na šatně 2 není čtečka.
Ing. Hošková : Minulý týden procházeli všech 11 čteček na koksovně a došli k názoru, že
jsou umístěny správně. Připomínku bere na vědomí. Na pracovištích, kde je málo
zaměstnanců bude místo čteček počítačová aplikace.
Ing. Petr Březina – záv.14

Výroba v listopadu
Operativní plán
Aktuální stav
Rozdíl

HCC
19 000 t
19 008 t
8t

SJV
50 000 t
49 472 t
- 528 t

KD
48 000 t
46 287 t
- 1 713 t

P 1500
65 000 t
30 011 t
-34 989 t

Snížila se poruchovost. Plán výroby na prosinec je na HCC 20 kt, KD trať 52 kt, SJV 52 kt, P
1500 65 kt. Plán výroby na rok 2017 je 287 kt na HCC, 553 kt na KD trati, 576 kt na SJV a
506 kt na P 1500. Rovněž jsou naplánovány na všech tratích opravy. Investice nový MB
sklad je na schválení.
Přednesl plnění Plánu ozdravných opatření na záv.14. I v letošním roce zaměstnavatel
nesplnil Plán ozdravných opatření, na který nenašel finanční zdroje.
Bc. Jan Mikoláš
Plán na listopad byl 22 kt, skutečnost 24,5 kt. Tento pátek se zastaví příčné linky. Příští týden
se pojede na 4 čety. Bude probíhat oprava rovnačky 17 a oprava šrotovací stolice na podélné
2. Plán na prosinec je 11 kt. 4 kt materiálu má přijít z Krakova. Bude se vybírat dovolená.
Zakázky na podélnou 2 jsou do poloviny dubna 2017, na příčné linky do února.
V. Prak : Dotaz na plán výroby na příští rok.
Bc. Mikoláš : Letos byl plán 222 kt a skutečnost 290 kt. Příští rok je plán 260 kt.

Ad 4)

Stav kolektivního vyjednávání

Ing. Slanina
Termín 1. kola kolektivního vyjednávání se stále posouvá. Nyní je naplánováno na 6.12.
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Závěry VZO :

Ad 5)

Plán výrob a zaměstnanosti na rok 2017

Ing. Hošková
Na koksovně probíhají zkoušky hasicího vozu na KB1,2, zda stroj bude schopen fungovat
sám. Další nové projekty nejsou.
M.Polášková : Dotaz na nevyčerpanou dovolenou u mnohých zaměstnanců.
Ing. Hošková : Bude se řešit příští rok.
I. Maceček : Dotaz na technologa, který před rokem odešel, zda bude nahrazen.
Ing. Hošková : Náhrada bude na nejnižší pozici.
I. Neuwirthová
Závod 14 nemá v roce 2017 naplánovanou žádnou úsporu z titulu automatizace nebo kapexu.
V letošním roce odešlo takto 27 zaměstnanců.
VZO projednal organizační změnu u 7 zaměstnanců z SJV, kterou předložil zaměstnavatel.
Zaměstnanci mají sami zájem ukončit pracovní poměr ze zdravotních důvodů. VZO
nesouhlasí s rušením pracovních míst.
Mgr. Mrázková
Snaží se držet trend, kdy při odchodu kmenového zaměstnance se převádí do kmenu
agenturní zaměstnanec. Plán je udržet stav kmenových zaměstnanců takový, jaký je. Dále je
plán každý rok převést do kmenu 2 agenturní zaměstnance.

Ad 6)

Zpráva revizní komise

I.Maceček
Přednesl zprávu revizní komise, která proběhla 14.11.2016. Byla provedena kontrola
pokladen, dokladů a stav běžného účtu. Nebyly shledány žádné závady. Komise navrhla
doplnit do Zásad hospodaření sociální podporu při odchodu do částečného invalidního
důchodu ve stejné výši, jako při odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu,
podmíněnou členstvím v odborech minimálně 10 let (návrh na konferenci). Konstatoval, že
nefunguje legislativní komise a uložil předsedovi ZO tuto komisi obnovit.
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Závěry VZO :

Ad 7)

Organizační



VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kolegům : Pavel Warzocha
(provoz 1482), Božena Mátová (provoz 1481), Stanislav Kania (provoz 1421), Ing.
Zoltán Kozák (provoz 1091)



V. Prak podal informace z managemenu.



Ing. Slanina přednesl návrh vyplácení kuželek při celopodnikové lize, kdy se hradí
dráhy a občerstvení našim členům. Ke každému zápasu by měla být prezenční listina.



Ing. Slanina informoval o výsledku ankety ke kafeterii, které se zúčastnilo 1134
zaměstnanců. Většina zaměstnanců není ochotna převést do kafeterie žádnou část
mzdy.



M. Pastýrik přednesl informace ze sportovní komise (27.12. bude bruslení, v lednu
bude jednodenní lyžařský zájezd, v únoru stolní tenis).



Ing. Slanina přednesl žádost RÚD č. 1 o možnosti přečerpání rozpočtu z důvodu
navýšení počtu členů. VZO tuto žádost schválil.



VZO schválil nákup dalších 501 lístů do CineStaru.



I. Pěknica přednesl informace z komise BOZP, která proběhla na navijárně na
AMEPO. Informoval o úpravě jižní brány pro kamionovou dopravu, kde budou 2 vjezdy
a 1 výjezd, zruší se parkoviště.

Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 16. 12. 2016
Místo: školicí středisko Rybníček
Návrh programu: viz pozvánka
……………………………………….
Podpis předsedy ZO (razítko)
Zapsala:

Ing. Javůrková Jitka
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Schválil:
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Dne:

2. 12. 2016

