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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2019/15 
 

Datum: 11. 4. 2019 Čas: 11:30-14.00 Místo: školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil: Marta Polášková - místopředseda 

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté:  

Nepřítomní: R. Pastrňák, M. Puščák, S. Trávníček - omluveni 
 

Program zasedání VZO : 

1.  Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2.  Kontrola zápisu 
3.  Aktuální informace ředitelů závodů  
4.  Informace o prodeji AMO 
5.  Stav kolektivního vyjednávání v AMDS CR 
6.  Příprava Konference ZO 
7.  Návrh rozpočtu na r. 2019 
8.  Zpráva DaRK o revizi hospodaření 
9.  Průběžné plnění úkolů 
10. Organizační  
 

Závěry VZO : 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
 

      Místopředsedkyně ZO kol. Marta Polášková seznámila členy VZO s návrhem programu 
zasedání VZO. 

     

  [2019/15] VZO schválil navržený program zasedání.  

 

Ad 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání 

K zápisu nebyla vznesena žádná připomínka.  

      

Ad 3) Aktuální informace ředitelů závodů  
 

Ředitelé závodů se omluvili. 

Ad 4)     Informace o prodeji AMO 

Ing. Slanina: V úterý 9.4. proběhly dvě schůzky se zástupci firmy Liberty House. Jedna pracovní 
schůzka se týkala financování koupě naší firmy, druhá pracovní schůzka se týkala dohody mezi 
odbory,  Liberty House a státem. Pracovní skupina za stranu odborů je tvořena : Ing. Slanina, Mgr. 
Sobolová, P. Fichna, Ing. Bečica, P. Zegzulka.  
Na první schůzce nás zástupci Liberty House ubezpečovali,  že nákupem AM nás nezadluží. 
V dohodě chceme mít, že se ani do budoucna zadlužení vzniklé koupi našeho podniku nepřenese 
na naší firmui. Další jednání o dohodě proběhne 30.4. Požadujeme navýšení investic na 
modernizaci naší firmy z důvodů toho, že povolenky v hodnotě cca 250 mil EUR zůstanou 
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Závěry VZO : 

v Ostravě. Našim dalším požadavkem je garance současné zaměstnanosti po dobu 5-ti let a 48 
násobek odstupného v případě propouštění.  
 

Ad 5)     Stav kolektivního vyjednávání v AMDS CR 

V. Prak : Proběhla dvě kola kolektivního vyjednávání. V pátek 12.4. je třetí kolo, kde by 
zaměstnavatel měl reagovat na náš návrh navýšení mezd.  

 

Ad 6)     Příprava konference ZO 

VZO odsouhlasil Ivana Pěknicu jako řídícího konference. VZO odsouhlasil návrh změn 
v Základních materiálech, které budou předloženy delegátům konference ke schválení. V programu 
je vyhrazen čas pro účast a případné dotazy kohokoliv se zaměstnanců AMO a dceřiných 
společností (13:15-15:00 hod). Ing. Slanina komentoval čerpání rozpočtu v roce 2018.  

Ad 7)     Návrh rozpočtu na rok 2019 

     V. Prak : Představil návrh rozpočtu na rok 2019, který zohledňuje 5% nárůst mezd (vliv na členské 
příspěvky) a mírný nárůst počtu členů.  

 
 

     Ad 8)     Zpráva DaRK o revizi hospodaření 

     I.Maceček : Revizní komise ještě neproběhla, bude se konat příští týden. 
 

 

Ad 9)     Průběžné plnění úkolů, nové úkoly 
 
 

Úk.č.23 : Připravit materiál pro delegáty konference. 
                 Materiál byl zpracován a zaslán na delegáty konference. 
 
 

Úk.č.25 : Seznámit VZO se stavem našich webových stránek. 

                 J. Adámek a A. Konvička provedli aktualizaci našich web.stránek (www.odboryam.cz). 
 
 

Úk.č.27 : Zasílat fotky do kalendáře na rok 2020. 
               Zodp. : VZO               T: průběžne do 30.10.2019 
 

    
Úk.č.28 : Formulovat začátek mandátu ÚD. 
               Zodp. : I.Maceček               T: červenec 2019 

               
 

 

http://www.odboryam.cz/
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Závěry VZO : 

Ad  10)     Organizační 

  

 Ing. Slanina podal informace ze zasedání dozorčí rady, které proběhlo ve středu 3.4. 
Jednalo se o finančních výsledcích za 4. kvartál 2018. Předsedou dozorčí rady byl 
zvolen A. Kochuparampil a místopředsedou S. Samaddar. Ing. Slanina vznesl dotaz, 
proč se uhlí z OKD stále nakupuje prostřednictvím AM. Bylo mu odpovězeno, že je to 
pro nás výhodné, hlavně z hlediska ceny.  

 R. Kögler zmínil případy zaměstnanců, kteří požádali o rekondiční pobyty a jejich 
nadřízení jim to zamítli (při ukončení pracovního poměru z důvodu nemoci z povolání 
nebo ztráty zdravotní způsobilosti se účast na ROP bere jako jedna z podmínek, které 
určují výši vyplacení fondu Perspektiva). 

 I.Pěknica podal informace o komisi BOZP na Z3. Od 29.4. začne fungovat nový 
způsob školení BOZP pomocí virtuální reality.  

 I.Maceček navrhl vznik nové RÚD č. 13 – Chemie, která by měla 43 členů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
                                                                                                       ……………………………………………………… 

Podpis místopředsedy ZO (razítko)    
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 9. 5. 2019 

Místo: školicí středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

 
 
Zapsal: 

  
 
Ing. Jitka Javůrková 

 
 
Schválil: 

 
 
Marta Polášková 

 
 
Dne: 

 
 
12. 4. 2019  


