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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2017/72 
 

Datum: 6.-.7.10. 2017 Čas: 07:00-15:00  Místo: Ostravice 

Jednání řídil:  Vítězslav Prak - předseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: Kol. Motal, Maceček 

Nepřítomní: Kol. Trávníček- omluven 
 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace 
4.  Organizační 
 

 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

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

  [2017/72] VZO schválil navržený program zasedání.  

Ad 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

 K zápisu nebyla vznesena žádná připomínka.   

 

Ad 3) Aktuální informace  
 

 
TOP management 
 

 Dle názoru vedení společnosti nemusí mít zaměstnanci pracující v kontrolovaném 

pásmu chemické karcinogenity 15 minut na očistu započteny do pracovní doby. 

 Od 10. 10. 2017 změny v docházkovém systému. Personální ředitel oznámil, že 

v AMO se bude dodržovat Zákoník práce a nebude se tolerovat práce v rozporu ze 

Zákoníkem práce. Jedná se např. o směny navíc, několik dní po sobě. 

 V případě pozdního příchodu musí zaměstnanec nadpracovat tolik minut, o kolik přišel 

později, pokud to mistr bude vyžadovat. V systému to jde zapsat. 

 Pokud zaměstnanec prokazatelně nemá zajištěnu přestávku na jídlo a oddech, 

započítává se tato půl hodina do pracovní doby. Zaměstnanci mají nárok na 

proplacení jako přesčas. Zaměstnanci musí po mistrovi vyžadovat zapsání do 

systému.  
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Závěry VZO : 

 

 Jednotlivci, kteří mají v souvislosti s novým docházkovým systémem problémy 

s příjezdy a odjezdy veřejné dopravy, se mohou obrátit na vedoucího provozu. Ten 

požádá personální oddělení o udělení výjimky. (Vše se dá vyřešit). 

 Doprava – investor oznámil vedení AMO, jak bude probíhat oprava silnice na Hlavní 

bráně. AMO se na akci nepodílí, je to záležitost města. Do 28. 10. 2017 má být 

uzavřen pruh směrem na Havířov. 21. 10. 2017 bude uzavřena Hlavní brána. 

 Problémy s tandemovými pecemi přetrvávají. V prosinci by měla být hotová nová 

hřídel. Zvažuje se i možnost použití staré technologie. 

 Personální ředitel chce podepsat prodloužení Dodatku č.1 ke KS 2017-2019 bod C.6. 

(odchody zaměstnanců). Podmínkou odborů je předložení seznamu pozic, které se 

budou rušit a zaměstnanců, kterých se tato změna bude týkat. 

 Výroby byly v minulém období snížené. 

 Po havárii na VP byli potrestáni tři zodpovědní zaměstnanci.  

   
 

Informace předsedy ZO 
 

 V pondělí 16. 10. 2017 se uskuteční schůzka s personalisty ohledně vysvětlení pojmu 

„druhotné zaučování“. 

 Probíhá mzdová revize pro údržbu.  

 Proběhlo jednání předsedů ZO ohledně zpracování návrhu na Dodatek KS. Odbory 

návrh v pondělí předaly zaměstnavateli a požadují nárůst mezd ve výši 11%. 

      Z toho: plošně do základní mzdy cca 2 500,- Kč na zaměstnance. 
             6 000,- na dovolenou vyplacenou v červnu. 
             Vyšší příplatky za práci v noci o 3 Kč a za práci v sobotu a neděli o 5 Kč. 
             Vrátit zpět možnost 15 minut na očistu v pracovní době. 
             Částku, která je dnes ve flexibilitě vrátit zpět do odměny za chybějícího 
             zaměstnance. 

                  Všichni přítomní předsedové se shodli, že 11% nárůst mezd je nepodkročitelný. 
 

 Obdobný návrh byl předán i pro vyjednávání v AMEPO. 

 Proběhly výrobní porady v AMEPO na soustružně válců a na SJV. Následovat bude 

výrobní porada na kontidrátové trati.. 

 13. 10. 2017 se uskuteční mimořádné společné zasedání  ZO OS KOVO AM ČR a ZO 

OS KOVO Mittal Steel Ostrava – 3 Servis. Na programu je situace na Koksovně (dopis 

zaměstnanců GŘ) a spolupráce těchto dvou základních organizací do budoucna. 
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Závěry VZO : 

 
 
 Ad 4)       Organizační 
 

 ZO OS KOVO AM ČR bude pořádat pro své úsekové důvěrníky školení, které bude 

probíhat ve čtyřech termínech: 17. 10.; 18. 10.; 23. 10.; 24. 10. 2017, vždy v čase 

13:00 – 15:00 hod. Termín si každý úsekový důvěrník zvolí sám podle toho, který mu 

bude nejlépe vyhovovat. Školení bude probíhat na Kováku v salonku č. 3. 

   
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

 

 

   
 
  ………………………………………. 

 
Podpis předsedy ZO (razítko) 

 

  Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 19. 10. 2017 

Místo: Školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

Zapsal:  Marta Polášková Schválil: Vítězslav Prak Dne: 12. 10. 2017  


