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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2015/31 
 

Datum: 18. 12. 2015 Čas: 11:30-14.00 Místo: školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil:  Vítězslav Prak - předseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté:  

Nepřítomní: Vlach Marek, Trávníček Stanislav - omluveni 
 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Stav kolektivního vyjednávání 
4.  Organizační 

 

Závěry VZO : 

 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

      Předseda ZO kol. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO. 
 
        
       [2015/31] VZO schválil navržený program zasedání.  

 

Ad 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

 K zápisu nebyla vznesena žádná připomínka. 
 

 

Ad 3)     Stav kolektivního vyjednávání 
 

Ing. Slanina 
 

Seznámil s aktuální situací v kolektivním vyjednávání. Začalo vyjednávání ohledně kafeterie, 
kde chce zaměstnavatel mimo jiné převést odměnu na dovolenou. Kapitola Bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci bude převedena pod výbor BOZP (jedná se o odkazy na Zákoník 
práce). Zaměstnavatel má záměr převést odpolední příplatky do diferenciačního tarifu. 
Současná kolektivní smlouva bude prodloužena do konce ledna 2016. 

 
Konvička : Dotaz na poskytování pracovního volna s náhradou mzdy ve výši průměrného 
výdělku při odběru krve či plazmy. 
Ing. Slanina : Zaměstnavatel musí pracovní volno poskytnout v obou případech, má však 
nárok termín odběru ovlivnit, pokud nemůže z provozních důvodů zaměstnance uvolnit. 
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Závěry VZO : 

 

Ad 7)     Organizační 

 VZO schválil sociální výpomoci při dlouhodobé nemoci kolegům : Robert Valošek 
(provoz 3110), Dagmar Bolková (provoz 9346) 

 VZO projednal zrušení pracovního místa na středisku 9594 VZO nesouhlasí se 
zrušením pracovního místa 

 V. Prak : informoval o záměru zaměstnavatele zavést na závodě 14 konto pracovní 
doby, dále upřesnil informace o krizi v ocelářství a dodávkách oceli z Číny 

 24.12. pojede SJV i KD trať 

 M. Puščák : dotaz na opravu na KD trati 

Prak : 27.12.2015 

 6.12.2015 proběhly volby na HCC – RÚD č. 2, kde 7-mi hlasy byl Aleš Konvička zvolen 
předsedou RÚD, místopředsedou RÚD byl zvolen Jiří Havlický, členem DaRK byl 
zvolen Jozef Marton a členem Sociální a stravovací komise byl zvolen Tomáš Boháč. 

 M. Pastýrik : informoval o překročení rozpočtu RÚD č. 9 na rok 2015 o 400,- Kč 
z důvodu nárůstu členské základny o 4 členy; VZO projednal a schválil 

 M. Polášková informovala o záměru zaměstnavatele přidělit jednotlivým 
zaměstnancům sloupy k jejich údržbě 

 V. Prak : podal informace o kantýnách, kde v roce 2016 nebudou žádné změny; 
nejdříve proběhne rekonstrukce kantýny na HCC 

 M. Puščák : informoval, že v době cyklického stání je o víkendech na noční směně 
kantýna na úpravnách HCC zavřená 

 Na Hlavní bráně byly zavedeny 2 pruhy při vjezdu na směny a při výjezdu ze směny. 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
  ………………………………………. 

 
Podpis předsedy ZO (razítko) 

 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 7. 1. 2016 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsala:  Ing. Javůrková Jitka Schválil: Vítězslav Prak Dne: 22.12. 2015  


