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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2014/10 
 

Datum: 23. 1. 2015 Čas: 9:00-18:00 Místo: Visalajka 
Jednání řídil:  Vítězslav Prak - předseda 
 
Přítomní účastníci : 
ZO OS: Dle prezenční listiny 
Hosté:  
Nepřítomní: Kolegové: Kraus, Pastrňák, Pastýrik, Pytlík, Santarius, Vítek, Vlach 
 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení a schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu z minulého zasedání 
3.  Zpráva DaRK 
4.  Organizační 
 
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

      Předseda ZO kol. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO. 
 

[2015/10] VZO schválil navržený program zasedání  
 

Ad 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

     K zápisu nebyla vznesena žádná připomínka. 

 

Ad 3) Zpráva DaRK 

 

VZO vzal na vědomí zprávu DaRK , která obsahovala výsledek volby předsedy DaRK, 
kterým se stal kol. Ivo Maceček, výsledky revize pokladny ZO a informace o kontrole 
protokolů z voleb RÚD i volební konference. Dle předložené zprávy nebyly zjištěny závady. 

 

Ad 4)      Organizační 

 

      Zasedání ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika se konalo ve dnech 23. – 24. ledna 
2015 na Visalajích, chata Visalajka. Součástí bylo školení členů VZO v komunikačních 
dovednostech. 

 VZO schválil sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kolegům: Heinz Miroslav a Važík 
Rudolf – prov. 1031, Křibík Zdeněk – prov. 1041. 
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Závěry VZO : 

 
       
      VZO schválil služební cestu kolegů Ivana Pěknici a Vítězslava Praka na jednání 

s předsedou Hutnické oborové sekce OS KOVO, dne 30. 1. 2015 ve Veselí nad Moravou. 
      Zároveň schválil služební cestu kolegy Ivana Pěknici na Valnou hromadu Hutnické oborové 

sekce OS KOVO, konané 6. 2. 2015 v Praze. 
 

      VZO vzal na vědomí informace kol. Pěknici o šetření prac. úrazu kolegyně na provoze   
Mechanické zkušebny.           

 
 
 
     VZO vzal na vědomí informace předsedy ZO kol. Praka: 

 z jednání Výboru BOZP konaného 23. 1. 2015:  
Předseda kol. Prak se důrazně ohradil proti požadavku vedení společnosti na 
vypracování seznamů kuřáků a upozornil na to, že vedoucí pracovníci, kteří tyto 
seznamy na pokyn svých nadřízených vypracovali a bez souhlasu dotčených 
zaměstnanců předložili vedení společnosti, porušili zákony ČR a EU, především pak 
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, z jehož ustanovení vyplývá, že 
zaměstnavatel nesmí bez souhlasu zaměstnance vyžadovat ani jinak zjišťovat 
údaje a informace, které bezprostředně nesouvisí s jeho pracovněprávním 
vztahem. 

  
 o průběhu 3. kola vyjednávání DKS. Ve středu 28. 1. 2015 proběhne další kolo.  

 o schůzce s právníky a přípravě dopisu pro agentury, který bude agenturám zaslán 
          v příštím týdnu. Po odeslání bude dopis pro vaši informaci vyvěšen na nástěnkách.  

 

VZO vzal na vědomí informaci kol. Chamráda  ze společnosti AMEPO o příkazu mistrům,  
kteří mají vytipovat místa vhodná k telefonování. 

 
VZO ukládá členům projednat na příštím zasedání možnost nákupu softwaru k inventarizaci 
majetku ZO. 
 
 

 

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

 
Podpis předsedy ZO (razítko) 
 

 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 5. 2. 2015 

Místo: školící středisko Rybníček 
Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsala:  Polášková Marta Schválil: Prak Vítězslav Dne: 27. 1. 2015  


