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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2013/69 
 

Datum: 4.4.2013 Čas: 11:30 -14.00 Místo: Školící středisko Rybníček 
Jednání řídil: Petr Slanina- místopředseda  
 
Přítomní účastníci : 
ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: Bc. Mikoláš, Ing. Kuča,  
kol. Motal, Maceček, Michalková 

Nepřítomní: kol. Prak, Pala, Hanáček, Ing. Habura – omluveni. 
 

Program zasedání VZO : 
 
1.  Zahájení a schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 
4.  Zpráva DaRK o revizi 
5.  Organizační  
  
 

Závěry VZO : 

 
 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 

 
Místopředseda ZO kol. Slanina seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání. 
 
[2013/69]  VZO schválil navržený program zasedání; 

 
Ad 2) Kontrola zápisu 

 
K zápisu nebyla vznesena žádná připomínka. 
 
 

Ad 3) Aktuální informace ředitelů závodů 
 

Za ředitele závodu 14 podal informace Ing. Kuča. Okomentoval stav výroby za závod 
v březnu. Vyrobeno cca 1000 tun nad plán. Situace s materiálem není dobrá ani v dubnu, 
na drátovce je dohodnuto 8 přesčasových směn, hrubá trať bude stát z důvodů oprav dvou 
pecí. 
Upozornil na dodržování bezpečnostních opatření. 
 

Výroba KD(kontidrátová trať) HCC SJV P-1500 (Steckel) 

březen 25 Kt  21,6 Kt 45 Kt Kt 

duben  37 Kt  14,2 Kt 45 Kt Kt 
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Závěry VZO : 
 
Informace o výrobě zkušebních tyčích Gewi do prům. 32 – bude certifikováno  
zhruba během 3 měsíců. O výrobě tyčí s větším průměrem bude rozhodnuto v květnu. 
Kol. Pěknica požádal o tlumočení jeho připomínek k expedici SJV (čtečky) řediteli závodu 
Ing. Dorňákovi. 
 
 
Výsledky ve výrobě za měsíc březen v AMDS CR okomentoval Bc. Mikoláš 
 

Výroba DL a Profil.linky Svodidla Důlní výztuže 

březen  12,5 Kt  2,15 Kt  6 Kt 

duben  9  kt  2 Kt  5,5 Kt 
 
Hovořil o plánovaných investicích pro další období. 
 
19.4. se uskuteční výrobní porada na důlních výztužích 
22.4. se uskuteční výrobní porada na linkách 
 
Odpověděl na dotazy kol. Slaniny a kol.Pytlíka. 
 
 
Ing. Habura, ředitel závodu Koksovna, se z jednání omluvil. 
 
  

Ad 4) Zpráva DaRK o revizi  
 
kol. Motal a kol. Maceček přednesli zprávu o stavu majetku k 31.12.2012  na ZO Válcovny  
a ZO Koksovna.  
Podán komentář k výsledkům hospodaření za rok 2012 v ZO Válcovny a ZO Koksovna. 
VZO bere na vědomí. 
 

 
Ad 5) Organizační 

 
VZO schvaluje : 
žádost o poskytnutí sociální podpory pro kol. Romana Klügla. (8 měs.prac.neschopnosti) 
 
VZO bere na vědomí 
informace kol. Laskovského z Dozorčí rady dne 4.4.2013. 
 
VZO bere na vědomí 
informace kol. Pěknici o průběhu vyjednávání kolektivní smlouvy v AMDS. 
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Závěry VZO : 
 
Příprava konference ZO AM ČR, která se uskuteční dne 25.4.2013. 
Nahlásit delegáty do pondělí  8.4.2013, aby pozvánky na konferenci mohly být odeslány  
ve čtvrtek 11.4.2013. 
Konference by se mělo zúčastnit 79 delegátů + DaRK a hosté. 
Klíč pro stanovení počtu delegátů je : 1 delegát  na 15 členů. 
 
RÚD č.1 RÚD č.2 RÚD č.3 RÚD č.4 RÚD č.5 RÚD č.6 RÚD č.7 RÚD č.8 RÚD č.9 RÚD č.10 

1 12 6 3 5 2 16 6 6 22 
 
Program konference od 7 do 15 hodin, prezentace v 6.30 h.  
Místo konání : zasedací sál -  budova Válcovny 
Kol. Slanina seznámil VZO s návrhem rozpočtu ZO AM ČR na rok 2013. 
 
 
VZO souhlasí  
s přiznáním neomluvené absence zaměstnanci stř.1093 záv.10 -Koksovna a krácením  
dovolené o 2 dny. 
 
Následoval přesun členů VZO na Kovák, kinosál, za účelem účasti na Akčním dni 
ArcelorMittal, který byl vyhlášen Evropskými odborovými svazy (IndustriAll Europe). 
Všichni zúčastnění podepsali Petici na podporu výzvy IndustriAll Europe (výzva je přílohou 
tohoto zápisu). 
 

 

Program příštího řádného zasedání VZO: 
Termín: 18.4.2013 
Místo: Školící středisko Rybníček 
Návrh programu: viz pozvánka 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     …..…….……………………  
                                                                                                     

podpis předsedy ZO (razítko) 
 

                                                                                                                                                                                                                                   
Zapsal:  Michalková Marcela Schválil: Slanina Petr Dne: 5.4.2013 



VÝZVA K EVROPSKÉMU AKČNÍMU DNI 
 

Všem zaměstnancům a subdodavatelům skupiny ArcelorMittal
 
Evropské odborové svazy sdružené v

zaměstnance ArcelorMittall

dni a vyzvali tak největšího evropského výrobce oceli, aby přišel se skutečným 

evropským průmyslovým projektem, zaměřeným na budoucnost, udržení výrobních 

závodů a tvorbu pracovních míst a kvalifikací

 

Obavy pracujících a subdodavatelů narůstají po celé Evropě. Ocelářský průmysl byl 

evidentně postižen recesí, ale rozsah redukce 

počátku krize je takový, že připomíná záměrnou strategii stahování nebo úplného 

opuštění Evropy. Po uzavření ocelářských a tavících aktivit, které představují téměř 
jednu třetinu aktivit Skupiny, je nyní řada na procesech s

uzavření dvou válcovacích stolic v

distribučních center byly rovněž uzavřeny. Tato restrukturalizace vedla ke ztrátě tisíců 

pracovních míst jen v roce 2012. K

výzkum a vývoj, který byl již dříve nižší než u konkurentů, opět zkrácen, takže zapojení 

ArcelorMittal do budoucích dlouhodobých evropských projektů jako je ULCOS  bylo 

pozdrženo na neurčito a Skupin

v dalších průmyslových sektorech, zatímco investice v

zajištění budoucnosti větši

prostředků k zajištění údržby 

závodů Skupiny. 

 

Výše uvedeny jsou všechny indikátory průmyslového managementu do budoucna a 

všechny signály jsou červené! Osla

výrobce oceli ústí v hlavní ústup Skupiny z

Pokud bude Skupina tímto směrem pokračovat, hrozí riziko, že nebude schopna 

reagovat na oživení poptávky po oceli.
 

Zaměstnanci a jejich zástupci po celé Evropě budou 

jejich hlas vyslyšen, a vyzývají

 

• Vývoji průmyslového projektu, zacíleného na budoucnost, založeném na 

inovacích, vývoji know

• Vypracování politik zacílených na udržení a další vývoj kompetencí a lidského 
kapitálu prostřednictvím ambiciózního plánu získávání zaměstnanců a 

skutečné mzdové politiky;

• Moratoriu na všechny plány restrukturalizací do přijetí Akčního plánu 

Evropské komise pro evrops

plánu s ohledem na udržení závodů Skupiny a vybavení závodů;

• Skutečnému sociálnímu dialogu jak na národní, tak na evropské úrovni;

• Vypracování evropského akčního plánu pro ocelářství, který položí základy 

skutečné průmyslové politiky pro ocelářský sektor a podpoří vývoj 

udržitelného ocelářského průmyslu, který bude inovativní a poskytne kvalitní 

pracovní místa. 

 

Evropské odborové svazy učiní vše co je v

je pro Evropu strategickým průmyslem, a motorem technologických inovací mnohých 

návazných sektorů, zůstane jádrem integrované a nezávislé evropské průmyslové 

politiky. 

 

 

VÝZVA K EVROPSKÉMU AKČNÍMU DNI – 4. DUBNA 2013

Všem zaměstnancům a subdodavatelům skupiny ArcelorMittal

Evropské odborové svazy sdružené v rámci IndustriAll Europe vyzývají všechny 

zaměstnance ArcelorMittall a subdodavatele, aby se připojili k Evropskému akčnímu 

dni a vyzvali tak největšího evropského výrobce oceli, aby přišel se skutečným 

evropským průmyslovým projektem, zaměřeným na budoucnost, udržení výrobních 

závodů a tvorbu pracovních míst a kvalifikací. 

Obavy pracujících a subdodavatelů narůstají po celé Evropě. Ocelářský průmysl byl 

evidentně postižen recesí, ale rozsah redukce kapacit, o nichž rozhodla Skupina od 

počátku krize je takový, že připomíná záměrnou strategii stahování nebo úplného 

Po uzavření ocelářských a tavících aktivit, které představují téměř 
jednu třetinu aktivit Skupiny, je nyní řada na procesech s vysokou přidanou hodnotou, 

uzavření dvou válcovacích stolic v Liege (B) a několika výrobních linek. Tucty 

center byly rovněž uzavřeny. Tato restrukturalizace vedla ke ztrátě tisíců 

roce 2012. K tomu všemu byl navíc rozpočet alokovaný na 

výzkum a vývoj, který byl již dříve nižší než u konkurentů, opět zkrácen, takže zapojení 

do budoucích dlouhodobých evropských projektů jako je ULCOS  bylo 

pozdrženo na neurčito a Skupina zvyšuje úsilí v získávání závodů mimo Evropu a 

dalších průmyslových sektorech, zatímco investice v Evropě jsou nedostačující pro 

zajištění budoucnosti většiny průmyslových jednotek. Nedostatek finančních 

zajištění údržby při nevyužití znamená rychlou degradaci evropských 

Výše uvedeny jsou všechny indikátory průmyslového managementu do budoucna a 

všechny signály jsou červené! Oslabování průmyslové základny největšího evropského 

hlavní ústup Skupiny z evropských trhů ve srovnání s konkurenty. 

Pokud bude Skupina tímto směrem pokračovat, hrozí riziko, že nebude schopna 

reagovat na oživení poptávky po oceli. 

tnanci a jejich zástupci po celé Evropě budou dne 4. dubna mobilizovat, aby byl 

vyslyšen, a vyzývají k: 

Vývoji průmyslového projektu, zacíleného na budoucnost, založeném na 

inovacích, vývoji know-how a R&D k vývoji ocelí zítřka; 

politik zacílených na udržení a další vývoj kompetencí a lidského 
kapitálu prostřednictvím ambiciózního plánu získávání zaměstnanců a 

skutečné mzdové politiky; 

Moratoriu na všechny plány restrukturalizací do přijetí Akčního plánu 

Evropské komise pro evropský ocelářský průmysl a závazku využití tohoto 

ohledem na udržení závodů Skupiny a vybavení závodů; 

Skutečnému sociálnímu dialogu jak na národní, tak na evropské úrovni;

Vypracování evropského akčního plánu pro ocelářství, který položí základy 

čné průmyslové politiky pro ocelářský sektor a podpoří vývoj 

udržitelného ocelářského průmyslu, který bude inovativní a poskytne kvalitní 

 

Evropské odborové svazy učiní vše co je v jejich silách, aby zajistily, že ocelářství, které 

vropu strategickým průmyslem, a motorem technologických inovací mnohých 

návazných sektorů, zůstane jádrem integrované a nezávislé evropské průmyslové 

4. DUBNA 2013 

Všem zaměstnancům a subdodavatelům skupiny ArcelorMittal 

rámci IndustriAll Europe vyzývají všechny 

Evropskému akčnímu 

dni a vyzvali tak největšího evropského výrobce oceli, aby přišel se skutečným 

evropským průmyslovým projektem, zaměřeným na budoucnost, udržení výrobních 

Obavy pracujících a subdodavatelů narůstají po celé Evropě. Ocelářský průmysl byl 

rozhodla Skupina od 

počátku krize je takový, že připomíná záměrnou strategii stahování nebo úplného 

Po uzavření ocelářských a tavících aktivit, které představují téměř 
vysokou přidanou hodnotou, 

Liege (B) a několika výrobních linek. Tucty 

center byly rovněž uzavřeny. Tato restrukturalizace vedla ke ztrátě tisíců 

tomu všemu byl navíc rozpočet alokovaný na 

výzkum a vývoj, který byl již dříve nižší než u konkurentů, opět zkrácen, takže zapojení 

do budoucích dlouhodobých evropských projektů jako je ULCOS  bylo 

získávání závodů mimo Evropu a 

Evropě jsou nedostačující pro 

ny průmyslových jednotek. Nedostatek finančních 

při nevyužití znamená rychlou degradaci evropských 

Výše uvedeny jsou všechny indikátory průmyslového managementu do budoucna a 

bování průmyslové základny největšího evropského 

konkurenty. 

Pokud bude Skupina tímto směrem pokračovat, hrozí riziko, že nebude schopna 

mobilizovat, aby byl 

Vývoji průmyslového projektu, zacíleného na budoucnost, založeném na 

politik zacílených na udržení a další vývoj kompetencí a lidského 
kapitálu prostřednictvím ambiciózního plánu získávání zaměstnanců a 

Moratoriu na všechny plány restrukturalizací do přijetí Akčního plánu 

ký ocelářský průmysl a závazku využití tohoto 

Skutečnému sociálnímu dialogu jak na národní, tak na evropské úrovni; 

Vypracování evropského akčního plánu pro ocelářství, který položí základy 

čné průmyslové politiky pro ocelářský sektor a podpoří vývoj 

udržitelného ocelářského průmyslu, který bude inovativní a poskytne kvalitní 

jejich silách, aby zajistily, že ocelářství, které 

vropu strategickým průmyslem, a motorem technologických inovací mnohých 

návazných sektorů, zůstane jádrem integrované a nezávislé evropské průmyslové 




