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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2013/77 
 

Datum: 18.7.2013 Čas: 11:30 -14.00 Místo: Školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil: kol. Petr Slanina, místopředseda  

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: 
Ing. Zdeněk Kuča, Ing. Jiří Král,  
kol. Motal, kol. Michalková 

Nepřítomní: 
kol. Hanáček, Jakubek, Pala, Pastrňák, Puščák, Pytlík, Studenka, Vítek, 
Vlach  - omluveni 

 

Program zasedání VZO : 

1. Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2. Kontrola zápisu   
3. Aktuální informace ŘZ   
4. Situace v ZO půl roku po sloučení 
5. Operativně zařazené body 
6. Organizační a různé 

 

Závěry VZO : 

Ad 1) Kontrola zápisu z minulého zasedání VZO: 

 
Zasedání zahájil místopředseda kol. Petr Slanina. Do Programu nebyl navržen další bod. 
Kontrola zápisu z minulého zasedání proběhla bez připomínek. 
 

Ad 2) VZO projednal: 

 Informace zástupců vedení závodů o aktuální výrobně ekonomické situaci. 

 Informace Ing. Krále (AMDS) o předávání skladu 740 na AMTPO s tím, že kol. Slanina 
požádal o předložení podrobnějších informací na příštím zasedání  8.8.2013 

 Zhodnocení činnosti v nově vzniklé základní organizaci za prvního půl roku fungování – 
ohlasy od členů apod. Přítomnými členy VZO bylo sloučení  ZO, uskutečněné 1.1.2013, 
hodnoceno pozitivně. 

 

 

Ad 3) VZO schválil: 

 Dne 25.7.2013, ve 12:30 hod.  v 1. poschodí  Správní budovy závodu 10 – Koksovna. 
se bude konat zasedání RÚD Koksovna. Na programu bude projednání aktuálního 
stavu připravenosti pro realizaci  změny pracovního režimu z 5četového na 4četový 
počínaje měsícem říjnem 2013 na provozech 103, 104 a na střediscích strojní a elektro 
poruchové údržby za účasti kompetentních zástupců vedení. 

 

Ad 5)  VZO vzal na vědomí: 

 Informace kol. Köglera o podepsané smlouvě s prodejcem vozů Hyundai. 

 Informace kol. Pěknici o změně při výdeji montérek. Výdejna zaměstnanci montérky 
nevydá, ale pošle k označení. Teprve po označení si je zaměstnanec fyzicky převezme. 
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Závěry VZO : 

Nelze tedy jako v minulosti posílat montérky k označení samostatně v igelitovém pytli. 
Tento způsob je ale možný pro žádost na opravy či úpravy pracovního oděvu. 

 Informace kol. Pěknici o změnách ve Vyhlášce 107/2013 Sb., která stanoví zařazování 
prací do kategorií. Díky změně limitu pro riziku hluku dochází k absurdní situaci, kdy je 
část zaměstnanců na válcovacích tratích zařazována do první rizikové kategorie – tedy 
zcela bez rizika. V současnosti vedeme diskuzi se zástupci odboru B, která by měla 
vyústit v zařazení těchto profesí do kategorie druhé. 

 Upozornění kol. Martona na poslední zápis ze stravovací komise, kde chybí zhodnocení 
dotazníku z HCC. Postoupeno k dalšímu řešení Ing. Supíkové – Z1-Firemní 
odpovědnost  
a sociální služby. 

 Upozornění kol. Chamráda na špatný stav komunikace, která vede na soustružnu (na 
rohu P800 směrem ke P250) a na T-křižovatku naproti P250 – neposekaná tráva, která 
brání v rozhledu. K této problematice podal doplňující informace o řešení stavu kol. 
Pěknica. 

 Připomínka kol. Pastýrika ke stravování – v nabídce na intranetu by, dle dohody, měla 
být minimálně 2 jídla do 22,90 Kč. 

 
 

Ad 6) Organizační a různé: 

 kol. Chamrád – informoval o přípravě článků nového vydání Enháčka, tentokrát se 
jedná o dvojčíslo, zaplněny budou všechny 4 strany; 

  podrobnosti o zakoupení voucherů do Cinestaru vyjdou v zářijovém vydání Enháčka 

 kol. Pastýrik připomněl otázku vytvoření skupiny mladých odborářů. Týká se odborově 
organizovaných členů mladších 35 let. Do 14 dnů dodají členové VZO seznamy 
z jednotlivých odborových úseků; 

 kol. Chamrád podal informaci o motivačním programu, který byl vyhlášen v AMEPO  
a jehož vítězem se stal tým 23-Soustružna válců. Zároveň podal informace 
 o problémech při využití odměny za toto vítězství. 

 
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 
Termín: 8.8.2013 

Místo: Školící středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

 

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

podpis předsedy ZO (razítko) 
 

                                                                                                                                                                                                                                   

Zapsal:  Michalková Marcela Schválil: Slanina Petr Dne: 25.7. 2013 


