
 
 
 
  

ZZZááákkklllaaadddnnnííí   ooorrrgggaaannniiizzzaaaccceee   OOOSSS   KKKOOOVVVOOO   

AAArrrccceeelllooorrrMMMiiittttttaaalll   ČČČeeessskkkááá   rrreeepppuuubbbllliiikkkaaa 

 

 

Interní materiál VZO strana 1   

Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2014/97 
 

Datum: 5. 6. 2014 Čas: 11:30-14.00 Místo: Školící středisko Rybníček 

Jednání řídil:  Petr Slanina - místopředseda  

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: 
Ing. Kuča Zdeněk, Bc. Mikoláš Jan, Ing. Kondělka Adam, Ing Habura Václav, 
Neuwirthová Ivana, Motal Jiří, Michalková Marcela 

Nepřítomní: kol. Brindţák, Kögler, Pytlík 
 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení a schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů 
4.  Vyhodnocení Valcířské 50 
5.  Organizační 

 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

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

 

[2014/97] VZO schválil navržený program zasedání; 

 

Ad 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

     K zápisu nebyla vznesena ţádná připomínka. 
 

Ad 3) Aktuální informace ředitelů závodů 
 

     Za ředitele závodu 14 podal informace Ing. Kuča Zdeněk 
     

Výroba v květnu 2014 KD HCC SJV P - 1500 
          

Operativní plán 48 000 t 25 000 t 21 000 t   

Aktuální stav 41 965 t 25 089 t 21 298 t   
 

     Výroby na červen ještě nebyly schváleny. 
     Proběhly tematické prověrky z BOZP na z. 14. 
 
     Kol. Marton: proč se na HCC nerealizují čistící práce po dobu stání tratě a musí se 
     čerpat dovolená 7. – 8. 6. 2014. 
     Ing. Kuča: současná situace byla vyhodnocena pro čerpání dovolené. Zakázkové pokrytí 
     v měsíci červnu není zcela naplněno (20Kt.). Pravděpodobně budeme stát na nedostatek 
     zakázek. Tento prostor bude vyuţit na čistící práce.  
     Kol. Slanina: se zástupcem provozu HCC Kovalem je domluveno, ţe prac. se mohou    
     přijít individuálně dohodnout na výměně směn ze soboty a neděle na pondělí a úterý. 
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Závěry VZO : 

 
     Kol. Růţička: sklady jsou naplněny, bude na důlních výztuţích útlum? 
     Ing. Kuča: naplněnost skladů je důsledkem horšího odbytu, neţ byl předpoklad. 
 
    Vývoj v AMDS CR okomentoval Bc. Mikoláš Jan. 
 
    Výroba za květen: 17 600 t. 
    Na červen se plánuje: 18 580 t. 
 
    Materiál z Polska (8 000 t) a z Německa (5 000 t). 
 

Externalizace údrţby finalizuje. Do konce příštího týdne by měla být podepsána smlouva  
s AmpluServis a.s. a  od 1. 7. 2014 bude údrţba v provozu. 

 
    Výroba se navyšuje. Počítá se s přesčasy na linkách v průměru 2 na týden.  
    V květnu přišli 3 agenturní zaměstnanci, další 3 v červnu.  
    Na přelomu července a srpna, v době dovolených se pojede na 3 čety a počítá se 
    s 6 brigádníky. 
     
    Zazněl dotaz, jestli se linka Fagor bude přesouvat do Polska nebo jinam. Nevím, taková    
    informace se ke mně nedostala.  
 
     
    Ing. Václav Habura, ředitel z 10. – Koksovna 
 
    Prvovýroba jede naplno. S uhlím z OKD byly menší problémy, které byly úspěšně 
    vyřešeny. Uhlí máme do půlky roku zajištěno. 
    Zaměřujeme se na odchylku koksovací doby a vše co s ní souvisí (spolehlivost strojů, 
    údrţba……). Ţivotnost baterie VKB 11 přijel zhodnotit p. Frédéric Honnart z Francie.  
 
    Ing. Adam Kondělka přišel odpovědět na dotaz, jestli se budou dorovnávat příplatky HEM 
    do tarifu. Odpověď zněla, ne, ale hledá se řešení. Pokud by další měření prokázala výsledky 
    odpovídající limitu, příplatky se mohou vrátit. 
 
  

Ad 4)     Vyhodnocení  Valcířské 50 

 

Letošního ročníku se zúčastnilo 519 lidí z toho 120 dětí. 

Na trasách i mimo ně panovala dobrá nálada. Počasí všem přálo. Podpořili jsme      

neziskovou organizaci Naděje pro všechny. Děkujeme AJETO za pomoc s programem  

pro děti. Informace a fotografie z V 50 najdete na www.odboryam.cz, podnikovém 

intranetu a v televizích v kantýnách. 

 

 

http://www.odboryam.cz/
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Závěry VZO : 

 

     Ad 5)      Organizační 

 

     VZO schválil sociál. výpomoc při dlouhodobé nemoci kolegům:  

     Válka Libor, Heinz Miroslav, Chvěja Jan, Zápeca Petr, Janeček Jiří. 

 

     VZO vzal na vědomí zrušení pracovního místa p. Fedasze Josefa, který ukončil pracovní 
poměr k 28. 5. 2014 z důvodu organizační změny a choroby z obecných příčin. 

     Náhradou bude agenturní zaměstnanec. 

 

     Přivítali jsme mezi sebou p. Gratzovou Bahníkovou Dagmar, která se stala předsedkyní     

     nově vzniklého RÚD č. 12 (Hutní a chemické laboratoře). 

   

     Byly odeslány návrhy smluv mezi agenturami na straně jedné a odborovou organizací 

     na straně druhé. Jedná se o tyto agentury: ManpowerGroup s.r.o., Trenkwalder a.s. a 

     Hadr a kyblík.  

 

     VZO byl seznámen se svoláním mítinku, který pořádá 

     VZO OS KOVO Mittal – Steel – 3 Servis a členové byli informováni o datu konání 

     mítinku (17. 6. 2014). 

 

     Kol. Slanina informoval VZO o setkání odborářů s prezidentem Hutnictví ţeleza v Košicích. 

     Zúčastnili se kolegové z ČR, Polska, Slovenska. 

 

     Kol. Pěknica informoval VZO o spolupráci z Leo Expresem (je v běhu). 

     Na srpnový výlet do Prahy vyuţijeme sluţeb RegioJetu. 

 

     Členové VZO dostali za úkol upozornit všechny zaměstnance na neodhazování nedopalků 

     cigaret na zem a místa, která k tomu nejsou určená. 

     Provést sondáţ v jakém stavu jsou sociálky na provozech. Termín: zasedání 19. 6. 2014. 
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Závěry VZO : 

     

     Kol. Pastýrik se ptal, jestli můţe být nařízen přesčas.  

     Nemůţe, výjimku tvoří jen důvody uvedené v Zákoníku práce. 

 

     Kol. Pastrňák vznesl připomínku k osobním detektorům plynu pro posunovače. 

     P. Michálek odpověděl, ţe posunovači pod pecemi je nepotřebují, jelikoţ to není  

     plynové pásmo.  

 

      

 

          

      

      

 

      
 
 

                                                                                                                      
 
 
 
                                                                                                                    …..…………………………….. 

 
 
Podpis předsedy ZO (razítko) 
 
 

 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 19. 6. 2014 

Místo: Školící středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsala:  Polášková Marta Schválil: Slanina Petr Dne: 10. 6. 2014  

 

                                                                                                                                                                                                                                   


