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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2017/69 
 

Datum: 15. 9. 2017 Čas: 11:30-14.00 Místo: školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil: Ing. Petr Slanina - místopředseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: Ing. Martin Dryják, Bc. Jan Mikoláš, Ivo Maceček 

Nepřítomní: Dle prezenční listiny 
 

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 
 

      Místopředseda ZO kol. Slanina seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO.        
      

  [2017/70] 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. Martin Dryják 
 

 
Na všech tratích závodu 14 se potýkáme s nedostatkem materiálu. Toto je způsobeno 
odstávkou a opravou na tandemových pecích na ocelárně. Ceny jsou momentálně dobré, ale 
bohužel nemáme z čeho vyrábět. Zvažujeme nákup sochorů ze světa a to jak z korporátních  
firem tak mimo. 
Z tohoto důvodu se snažíme různě uplatnit zaměstnance a zároveň vznikají rozpisy prací, 
kde jsou jednotliví zaměstnanci zaměstnaní. Minimalizujeme zapojení externích firem a 
zapojujeme do těchto činností naše zaměstnance. 
Linka KOCH, prochází testovací fází. Po získání certifikátu se počítá s provozováním na dvě 
směny.  
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Závěry VZO : 

 
Bc. Jan Mikoláš – AMDS CR 
 
  
Na linkách máme obdobné problémy jako na tratích válcoven. Potýkáme se s nedostatkem 
materiálu. Kvartální prémie budou tímto nedostatkem hodně ovlivněné. V září budeme mít 
výrobu na linkách 16,5 kT. 
Zpracováváme BP na rok 2018, kde počítáme s výrobou 250 tis. tun. 
 

 

        4)       Organizační 

 

 

I.Maceček: Na pracovní pozici Strojník biologie požadujeme přepočtení pracovního 
snímku dne, popřípadě nové měření hluku. Toto z důvodu zrušení pracovního místa a 
převedení práce na zbývající zaměstnance. 

I.Maceček: Pokud bude zaměstnavatel chtít změnit pracovní režim na koksovně a nabídne 
více variant, budeme požadovat, aby se mohli zaměstnanci k tomu vyjádřit. Nejlépe 
formou referenda. 

P.Slanina: Jednotlivé RÚD zašlete do poloviny října fotky, které budete chtít mít v našem 
odborovém kalendáři.  

P.Slanina: z důvodu menší účasti, nežli 50% členů VZO, budou všechny schvalovací 
procesy přesunuty na následující VZO a to 27.9.2017 

 

       

   
  ………………………………………. 

 
Podpis předsedy ZO (razítko) 

 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 27. 9. 2017 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsal: Petr Slanina Schválil:  Dne: 15. 9. 2017  


