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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2013/63 
 

Datum: 10.1. 2013 Čas: 11:30-14.00 Místo:  Školící st ředisko Rybní ček 
Jednání řídil: Vítězslav Prak - předseda  
 
Přítomní ú častníci : 
ZO OS: Dle prezenční listiny 
Hosté: Ing. Kuča Zdeněk, Bc. Mikoláš Jan, Motal Jiří 
Nepřítomní:  
 

Program zasedání VZO :  
 
1.  Kontrola zápisu 
2.  Aktuální informace ředitelů závodů 
3.  Stav na provozech v důsledku VSS 
4.  Zpráva DaRK o revizi 
5.  Organizační  
   
 
  
 
 

Závěry VZO :  

 

 Ad 1) Zahájení, schválení programu zasedání VZO  
 
Předseda ZO kol. Prak seznámil členy VZO s návrhem programu zasedání VZO. 
 

[2012/63]  VZO schválil navržený program zasedání; 
 

 

Ad 2) Kontrola zápisu  
 
 K zápisu nebyla vznesena žádná připomínka. 
 

Ad 3) Aktuální informace ředitel ů závodů 

Ing. Kuča Zdeněk seznámil VZO s výrobami v roce 2012 a s plánem výrob na měsíc leden. 

 

Výroba KD HCC SJV P-1500 

Rok 2012 240Kt 276kt 582Kt 384Kt 

Leden 2013 34Kt 24Kt 45Kt 40Kt 

. 
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Závěry VZO :  

 

Vývoj v AMDS okomentoval výrobní ředitel Bc. Jan Mikoláš. 

Zhodnotil závěr roku – vyrobeno 314 tis. t (business plán nebyl splněn – plnění na 84%). 

Co se týče důlních výztuží – zde bylo splněno – dařilo se získat zakázky na 8.800 t. 

Otázka VSS – odešlo 59 osob stav k 31.1.2013 je 298 zaměstnanců z původního stavu 
v AMDS  378 zaměstnanců. 

Operativní rozpis na leden 2013 je 24 600t  

Dělící linky – snížen počet osádek z 9 na 7. 

Celkově pro rok 2013 je business plán pro AMDS v obdobných číslech jako v loňském roce. 

 

 
 Ad 4)  Výsledky revizí pokladen p řed slou čením ZO - Koksovna a  
ZO ArcelorMittal Česká republika  

Podrobné informace podal kol. Jiří Motal. Při revizích nebyly shledány žádné nedostatky. 
Stavy v pokladnách obou ZO souhlasí s účetním stavem. Konečné stavy na účtech u 
bankovních ústavů budou zkontrolovány,  jakmile dojdou všechny výpisy z účtů v bankách 
(zhruba do 15.1.2013). 

. 

Ad 5)      Organiza ční 

Schválení žádosti o sociální výpomoc v nemoci – kol. Josef Hubáček – nemoc 4 měsíce 
21.8.2012 do 24.12.2012. 

Široká diskuze se rozvinula k otázce přijímání agenturních zaměstnanců, kteří pracují na 
půdě AMO a.s., do odborové organizace. Bylo doporučeno pozvat na příští zasedání VZO 
(dne 24.1.2013) právníka z Regionálního pracoviště v Ostravě, za účelem získání právního 
názoru na tento problém. 

Předseda ZO informoval VZO o průběhu vyjednávání KS.  

Proběhlo již 15. kolo vyjednávání. Momentálně skončili u rekondičních pobytů. Kapitola D je 
prozatím odložena. Rovněž tak otázka pracovní doby na koksovně a konta pracovní doby. 

Ve složení vyjednávací komise došlo ke změně : místo kol. Halešové Jany (která je t.č. po 
operaci v nemocenském stavu) byl delegován současný předseda ZO 3-Servis kol. Fichna 
Pavel. 

 

Na základě účasti kol. Petra Slaniny na Plenárním zasedání Evropské rady AM (na sklonku 
roku 2012), požádali kol. Prak a kol. Slanina o schůzku s panem Kochuparampilem, která 
se uskuteční 18. ledna 2013 a bude se týkat plánovaných výrob na válcovnách v roce 2013. 
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Závěry VZO :  

 

Informace z managementu : 

více než 20 zaměstnanců opustilo AMO a.s. v roce 2012 z důvodu zjištění požití alkoholu.  

Informace k vyčlenění mzdových účtáren (mimo areál AMO a.s.) 

Diskuze k zavedení sodobarů na závodech v AMO a.s. 

Schválení složení pracovních komisí při ZO AM ČR, včetně složení redakční rady 
zpravodaje ENháčko (kol. Laskovský, Pěknica, Slanina, Prak, Krausz, Vlach, Chamrád, 
kolegyně Polášková) 

Úvaha o založení komise mladých. V současné době vyselektováno 50 mladých 
zaměstnanců ve věku 28 let a níže (do zhruba 21 let). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

Program p říštího řádného zasedání VZO:  
Termín: 24.1.2013 

Místo: Školící středisko Rybníček 
Návrh programu: viz pozvánka 

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

Podpis předsedy ZO (razítko) 
 
 

 

Zapsal:  Michálková Marcela Schválil: Prak Vítězslav Dne: 14.1.2013 


