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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2013/64 
 

Datum: 24.1. 2013 Čas: 11:30-14.00 Místo: Školící středisko Rybníček 

Jednání řídil: Vítězslav Prak - předseda  

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: 
Ing. Kuča Zdeněk, Bc. Mikoláš Jan, Ing. Habura, kol. Motal, kol. Michalková, 
JUDr.Foksová, Ing. Kozel 

Nepřítomní: kol. Hanáček, Jakubek, Krausz, Marton, Pala, Pastrňák, Polášková, Růžička 
 

Program zasedání VZO : 
 

1.  Kontrola zápisu 
2.  Aktuální informace ředitelů závodů 
3.  Organizační  
  
 

Závěry VZO : 

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

 

[2012/64]  VZO schválil navržený program zasedání; 

 

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

Ad 3) Aktuální informace ředitelů závodů 
 

Zástupce vedení závodu 14 ing. Kuča Zdeněk seznámil VZO s předpokládanými výrobami  
na měsíc leden 2013 a s plánem výrob na měsíc únor 2013 
 

Výroba KD(kontidrátová trať) HCC SJV P-1500 (Steckel) 

Leden                34Kt  24Kt  45Kt  40Kt 

Únor  30Kt  22Kt  45Kt  30Kt 
 

Co se týče prémií - ty vyplaceny budou na IV. Q. 
 

Dotaz kol.Chamráda – na osvětlení křižovatky u soustružny válců ?  
Ing. Kuča nezná odpověď. 
 

Podána informace o nových přilbách pro všechny zaměstnance. 
 

Dotaz kol.Prak - měl být projednán  plán dovolených,  
kol. Pěknica měl poznámku ohledně dovolené vcelku (celozávodní dovolená -  10 dní dovolené 
bude umožněno čerpat vcelku? Pokud nařídí zaměstnavatel hromadnou dovolenou, musí ji 
určit 3 týdny předem. 
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Závěry VZO : 

 
Připomínky VZO budou zaslány řediteli  závodu 14 a vedoucímu provozu 64. 
 

Vývoj v AMDS CR okomentoval Bc. Mikoláš Jan 
 

 Zakázek je více než je operativní rozpis, vypadá to na skluz, Steckel stál v minulém 
týdnu, pro důlní výztuže materiál prozatím leží na hrubé, problém je v dopravě, špatná obsluha. 
Svodidla – jede se bez vyšší poruchovosti podle plánu. 
 Prémie – budou vyplaceny kvartálně  ve výši  110,5 % 
 

Bc.Mikoláš projednal s VZO neomluvenou absenci pana Vavříka Miroslava, který se  dne 
17.1.2013 bez omluvy nedostavil na směnu. Toto porušení povinnosti je klasifikováno jako 

neomluvená absence. S VZO projednáno krácení 2 dnů dovolené za tento přestupek. 
 

 Bc.Mikoláš projednal s VZO zrušení pracov. místa – lisař na provozu 65-Svodila  
 

VZO – vydalo stanovisko, že jde o podivné jednání ze strany AMDS CR. Zaměstnanec, 

kterého se zrušení prac. místa týká, si požádal o VSS a nebylo mu vyhověno. Proto VZO 

dává požadavek na vedení AMDS CR, aby tomuto zaměstnanci bylo přiznáno mimořádné 

odstupné ve výši VSS na konci roku 2012. 
 
Informace Ing. Habury – ředitele Koksovna  
 Chybí koks, musí se dokupovat z Polska. OKD pokrátilo dodávky na I. Q. Koksovna zajistila 
náhradu, má uhlí dost.  Výroba v lednu jede naplno, na únor obdobná výroba cca 170-180 tis. t 
tekutého kovu. Zakázky na I. Q jsou velice dobré. Co se týče investic – snažíme se uzavřít kontrakt na 
II. fázi rekonstrukce odsíření.  
Cenové relace – některé druhy uhlí zdražily. 
VSS – odešlo 69 lidí, 2 nahrazeni z údržby. 
Ředitel závodu dále odpovídal na dotaz ohledně stavu zraněných po výbuchu na koksovně. 
kol. Brindžák – dotaz – na zprovoznění výtahu na uhelné službě (PZ) a VKB 11. 
Ing.Habura – odpověď – bude zajištěno – závisí na čase dodání prvků k opravě – do konce února. 
kol.Studenka – dotaz – nebude mít výroba vliv na opravu KB 1+2. 
Ing.Habura – odpověď – nepatrný. 
kol.Pěknica – upozornil na smrtelné úrazy z důvodu špatného technického stavu výtahů. 
kol. Kögler – dotaz na uzavření vrátnice č. 10 
Ing.Habura – odpověď – tato otázka je stále živá. 
kol. Prak podal informaci, že k tomuto problému vystoupil na managemetu, kde upozornil na rizika na 
silnici Šenovská ve špičkách (noční, ranní sm.) a za snížené viditelnosti. 
kol.Pěkník – dotaz na optimalizaci odsíření – je ve fázi chválení nebo výstavby ? 
Ing.Habura – odpověď – fáze výstavby, ukončení až příští rok. 
 

Ad 5)      Organizační 

Schválení žádosti o sociální výpomoc v nemoci – kol. Jakub Šandera – prov. 1482. 

Informace předsedy ZO kol. Praka o průběhu kolektivního vyjednávání : 
 Proběhlo 18. kolo kolektivního vyjednávání. Z bodů, které byly v rozporu, jsou  některé   dohodnuty.  
 
KS bude prodloužena do konce února, kdy snad už dojde k nějakým výsledkům. 
 
Začalo vyjednávání KS v AMEPO, kde došlo k dohodě na některých bodech v kapitole G. Dále bylo 
dohodnuto, že kapitola D bude vyjednávána až po dohodě v AMO. 
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Závěry VZO : 

 
  

 Problematiku členství agenturních zaměstnanců v odborech přišli na zasedání ZV vysvětlit 
JUDr. Foksová Miriam a Ing. Kozel Jiří z Regionálního pracoviště OS KOVO v Ostravě. 
Označili tento problém za ožehavé téma. Co se týče registrace takto zaměstnaných pracovníků, 
základní organizace by musela mít podmínky pro jejich vstup ošetřeny ve Statutu. Co z toho vyplývá : 
Zaměstnavatel AMO nemá vůči těmto osobám takové povinnosti jako má ke kmenovým 
zaměstnancům. Základní organizace by musela do statutu zahrnout další subjekt. Problémem je rovněž 
migrace těchto zaměstnanců. Tito zaměstnanci nejsou ničím a nikým chráněni. 
 

 Celkově k diskutovanému problému v tomto momentu bylo doporučeno ze strany zástupců 
Reg.pracoviště OS KOVO v Ostravě, že v případě zájmu ze strany agenturních zaměstnanců o členství 
v ZO, aby se tito hlásili na Regionálním pracovišti v Ostravě, kde budou vedeni jako členové ZO při 
Regionálním pracovišti. 

 

kol. Kögler –vystoupil s dotazem na posuzování výpovědí z pracovního poměru z hlediska porušení 
pracovní kázně. Měl by se více klást důraz na rozlišování míry přestupku s přihlédnutím k délce 
zaměstnání pracovníka. 
Závěr diskuze k tomuto bodu : selektovat viny – nelze. 
 

 Bylo oznámeno, že proběhne 8. ročník bowlingového turnaje ( finále 19.4.2013) ve stejné 
dikci jako v předchozích letech. Bližší info vyjde na plakátcích příští týden. 
 

kol. Slanina předložil k diskuzi očíslování  RÚD – koksovna bude mít č. RÚD 10. 
 
Informace kol. Pěkníka –  nefunguje televizní přijímač v kiosku 610 – kantýna Koksovna. 
kol. Laskovský – stačí zavolat kl.4444. 
 
Informace  o zasedání komise pro valcířskou 50., která se uskuteční 29.1.2013 ve 13. hodin Místo 
konání : zasedací místnost  VZO  na závodě 14. (místnost ZO). pozn. : pozvánka členům této komise 
byla odeslána vnitropodnikovou poštou (papírově) 25.1.2013 v 10.00 hodin. 

 
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 

Termín: 7.2.2013 

Místo: Školící středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

 

 

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

Podpis předsedy ZO (razítko) 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                   

Zapsal:  Michalková Marcela Schválil: Prak Vítězslav Dne: 30.1.2013 


