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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
16. 12. 2016 Čas:
11:30-14.00
Datum:
Vítězslav Prak - předseda
Jednání řídil:

Číslo:

2016/55

Místo: školicí středisko Rybníček

Přítomní účastníci :
Dle prezenční listiny
ZO OS:
Ing. Zbyszek Nierostek, Bc. Jan Mikoláš, Ing. Alan Dorňák
Hosté:
Nepřítomní: Marek Vlach, Jiří Motal, Jiří Havlický, René Pastrňák - 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 v AMEPO na rok 2017
Plán zasedání na I. čtvrtletí 2017
Organizační

Závěry VZO :

Ad 1)

Zahájení, schválení programu zasedání VZO

Předseda ZO kol. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO.
[2016/55] VZO schválil navržený program zasedání.

Ad 2)

Kontrola zápisu z minulého zasedání

K zápisu nebyla vznesena ţádná připomínka.
Ad 3)

Aktuální informace ředitelů závodů

Ing. Zbyszek Nierostek – záv. 10
Výroba je maximální. Na KB 2 došlo ke zprovoznění 4 komor. Jsou problémy s dodávkami
uhlí. Jedná se s OKD a Polskem o dodávkách v příštím roce. V příštím roce je plánována
odstávka na bateriích z důvodu přezdění 16 stěn, ale pojede se na maximum.
I. Maceček : Špatný stav zařízení na odsíření neumoţňuje plnit prémiové ukazatele
(parametry vyvařené vody). Zaměstnanci nejsou schopni to ovlivnit.
Ing. Nierostek : Pokud se prokazatelně zdůvodní, ţe to není vina obsluhy, tak se to
zohlední. Příští rok dojde ke změně parametrů.
S. Hradil: Dotaz na časový harmonogram přezdění dalších komor na KB 2.
Ing. Nierostek : Mělo by probíhat v průběhu celého roku 2017 (kaţdý Q – 4 stěny). Přesnější
informace dodá.
Interní materiál VZO

strana 1

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 :

S. Hradil : Firma Janex předělává skříň předlohy. Dotaz, zda by se to nemělo opatřit
nátěrem, rezaví to.
Ing. Nierostek : Ověří. Navrhl podat zlepšovací návrh. Dle stanoviska údrţby část z černé
oceli má dostatečnou ţivotnost, je chráněna nánosem dehtu.
R. Kögler : Problémy s uhlím je cena nebo jeho nedostatek?
Ing. Nierostek : Obojí. Hlavní je nedostatek koksovatelného uhlí z důvodu těţebních
problémů na OKD a logistiky pro zajištění zámořského uhlí. Cena taky hraje velkou roli.
R. Kögler : Dotaz, zda rekonstrukce kantýny na Z10 bude hotova v termínu.
Ing. Nierostek : Měla by být. Na noční směně byl odběr pouze 8 teplých jídel a z tohoto
důvodu bude na noční směně bezobsluţný výdej jídel automatem.
V. Prak : Nesouhlasíme s výdejem jídla přes automaty.
S. Hradil : Vyjádřil poţadavek, aby brána na Zářičí byla otevřena o čtvrt hodiny dříve
z důvodu evidence pracovní doby přes čtečky.
V. Prak : Probere na managementu.
Ing. Alan Dorňák – záv.14
Letos jsme byli plně zakázkově naplněni, na všech tratích se podařilo dosáhnout vysokou
výrobu. Poděkoval všem zaměstnancům za rekordní výroby.
A. Konvička : Dotaz na zakázkové naplnění v příštím roce.
Ing. Dorňák : První tři měsíce jsou zakázkově naplněny. Je výhoda MB skladu, který pomáhá
vykrývat výkyvy ve výrobě.
A. Konvička : Dotaz, zda se bude zvyšovat směnnost.
Ing. Dorňák : Zůstane 3-směnný provoz.
V. Prak : Dotaz na provoz o vánočních svátcích.
Ing. Dorňák : Pojede se naplno i ve svátky.
M. Puščák : Dotaz, zda se na KD trati nebudou přibírat zaměstnanci.
Ing. Dorňák : Neuvaţuje se o tom.
M. Puščák : Dotaz, zda se bude likvidovat chladicí zóna na lisech KD. Není přes ně dobře
vidět.
Ing. Dorňák : Pokud bude projekt zrušený, mohly by se klimatiky pouţít na kabiny.
Ing. Santarius : Dotaz, jaké budou investice to technického zařízení.
Ing. Dorňák : Měl by být nový chladník, investice do pece na SJV a na KD trati. Investice i
peníze do oprav jsou omezené.
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Závěry VZO :

Bc. Jan Mikoláš – AMDS CR
Jedeme na 50 % - dopad stání P 1500. Přišel materiál z Polska. Expedice končí v tomto
týdnu. Největší výroba bude v příštím týdnu. Operativní plán je 10 200 t. Výroba se bude
dohánět v lednu a únoru. Na podélných linkách je zakázkové naplnění do konce března. Přes
svátky se bude stát, pak se bude dělat na sklad. 50 % zaměstnanců bude mezi svátky doma.
Výroba za letošní rok je nejlepší od zaloţení AMDS CR (290 kt). I ekonomické výsledky
vypadají dobře. Na podélné 2 se chystá oprava. Minulý týden byla oprava na FIMI (rovnačky,
5S, odstraňování závad, čištění).
M. Pastýrik : Dotaz na investice v příštím roce.
Bc. Mikoláš : Koncem ledna by mělo přijít zdvihací zařízení na klopené svitky. Jinak
významná investice do technického zařízení není. Jsou připraveny projekty, které by zvedly
produktivitu na FIMI o 25 %.
R. Kögler : Dotaz na částku na opravy.
Bc. Mikoláš : Peníze na opravy jsou poníţené na 7 300 mil. Kč.

Ad 4)

Stav kolektivního vyjednávání

Ing. Slanina
Proběhla dvě kola kolektivního vyjednávání v AMO i v AMEPO. Zaměstnavatel nastínil
špatnou situaci v hutnictví a strojírenství. Zaměstnavatel nechce překročit mzdové prostředky
z letošního roku. Platnost stávající kolektivní smlouvy končí 31.12.2016. Je jasné, ţe do
konce roku nejsme schopni dokončit započaté jednání ohledně nové KS.
Jsou tři moţnosti pokračování v příštím roce :
a) bez kolektivní smlouvy
b) prodlouţit stávající kolektivní smlouvu – toto preferují odbory za zaměstnance
c) bude platit nová kolektivní smlouva (to, co je dohodnuto) – preferuje zaměstnavatel
Odbory mají ještě k některým bodům připomínky.
Ad 5)

Plán výrob a zaměstnanosti v AMEPO na rok 2017

BUHR Partner pro AMEPO Ing. Kondělka se omluvil z důvodu čerpání dovolené. Manager pro
výrobu a techniku Ing. Boţoň se nedostavil.

Ad 6)

Plán zasedání na I. čtvrtletí 2017

VZO schválil termíny a program zasedání na I. čtvrtletí 2017.
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Závěry VZO :

Ad 7)

Organizační



VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kolegům : Robert Hudec
(provoz 3110), Karel Svoboda (provoz 1031), Zdeněk Kopečný (provoz 1482), Libor
Frais (provoz 1482)



V. Prak přednesl informace z jednání na OIP. V lednu bude nová kontrola v AMO.



Při celopodnikové lize v kuţelkách by v druţstvu měla být vţdy min.1/2 odborářů.



D. Gratzová přednesla ţádost RÚD č. 12 o moţnosti přečerpání rozpočtu o 400,- Kč
z důvodu navýšení počtu členů. VZO tuto ţádost schválil.



VZO projednal ţádost člena ZO o finanční příspěvek na projekt Zachraň prales. Po
dlouhé diskuzi VZO dospěl k názoru, ţe Zásady hospodaření ZO neumoţňují dotování
takového projektu. Zároveň, ale je moţný příspěvek našemu členovi v případě jeho
osobní účasti v tomto projektu.



VZO ukládá členům vyjednávacích týmů kolektivních smluv, aby při návrzích a
vyjednávání PKS prosazovali ustanovení minimálně v úrovni návrhu KSVS OSHŢ
(Hutnictví ţeleza) a návrhu KSVS SS ČR (Svaz sléváren).



I. Maceček přednesl návrh jeho kolegů zorganizovat demonstraci na podporu našich
poţadavků v nové kolektivní smlouvě.

Program příštího řádného zasedání VZO:
Termín: 5. 1. 2017
Místo: školicí středisko Rybníček
Návrh programu: viz pozvánka
……………………………………….
Podpis předsedy ZO (razítko)
Zapsala:

Ing. Javůrková Jitka
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Dne:

19. 12. 2016

