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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2013/79 
 

Datum: 29.8.2013 Čas: 11:30 -14.00 Místo: Školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil: Zasedání řídil  kol. Vítězslav Prak - předseda  

 
Přítomní účastníci : 

VZO AMČr: Dle prezenční listiny 

Hosté: 
Ing. Zdeněk Kuča, Bc. Jan Mikoláš, Ing. Rostislav Kunčický, paní Gabriela 
Jonuzi, kol. Jiří Motal, kol. Marcela Michalková 

Nepřítomní: 
kol. Hanáček, Jakubek, Krausz, Laskovský, Marton, Pala, Pastrňák, Pěkník, 
Polášková, Puščák, Studenka   -  omluveni 

 

Program zasedání VZO : 

1. Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2. Kontrola zápisu   
3. Aktuální informace ŘZ   
4. Kontrola plnění kolektivní smlouvy 
5. Kontrola plnění Plánu ozdravných opatření 
6. Organizační a různé 

 

Závěry VZO : 

 

Ad 1) Kontrola zápisu z minulého zasedání VZO: 

 
Zasedání zahájil předseda kol. Vítězslav Prak. Do Programu nebyl navržen další bod. 
Kontrola zápisu z minulého zasedání - bez připomínek. 

 

Ad 2) VZO projednal: 

 Informace zástupců vedení závodů o aktuální výrobní a ekonomické situaci, zhodnocení 
Plánu ozdravných opatření v roce 2013 a stav plnění akcí s ním souvisejících. 

 informace o neplnění KS  :  

bod B 6. Poskytování informací: VZO nedostává k dnešnímu dni v dohodnutých intervalech 
/měsíčně – viz bod B 6.2 a)/ přehled evidenčních počtů zaměstnanců po závodech a vedení 

a.s. včetně pohybu (statistika nástupů a výstupů jmenovitě, s datem nástupu, zařazení 

na  pracovní místo, druh sjednaného pracovního poměru), a dále - čerpání mzdových 

prostředků bez managementu – meziroční srovnání v postupu dle jednotlivých mzdových 

klíčů včetně vyplacených mezd za celou společnost dle jednotlivých složek (mzdových 

klíčů); 

bod B 6.2 přizývání zástupce odborového orgánu k prošetřování pracovních úrazů;  
bod F 5.1 nedostatky ve výstupech z výrobních porad (zápisy);  
bod F 5.8 stav sociálních zařízení;  

 
informace z RÚD  k dodržování KS  :  
AMDS – zde k porušování KS nedochází, jen zápisy z výrobních porad nejsou zasílány 
odborové organizaci (zápis má provádět zaměstnavatel); 

  AMEPO a HCC – vše v pořádku až na zdlouhavé řešení opravy sociálního zařízení na  

hrubé trati) 

 Steckel – kol. Trávníček nemá připomínky k plnění KS, co se týče přesouvání směn – nikdo 
nepodal žádnou stížnost; 
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Závěry VZO : 

 

Ad 3) VZO schválil: 

 Sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kol. Vasilu Prytyskaczovi, stř.10/1031  
 

VZO na základě požadavku oddělení Z1, které zastupovala paní Gabriela Jonuzi, projednal 
absenci kol. Josefa Horníka ze dne 23. 8. 2013 a souhlasí, aby tato  
absence byla vykázána jako neomluvená.  

 

Ad 5)  VZO vzal na vědomí: 

 Informace předsedy VZO kol. Vítězslava Praka z jednání s managementem, 
o situaci v OKD, o konání Veletrhu v Brně, o konání 2. ročníku Letní Děckiády 
 dne 7. 9. od 13 do 18 hodin ve Sportovním areálu TJ Ostrava na Varenské (u příležitosti  
10. výroční ArcelorMittal v ČR); o fungování turniketů na branách 
od 1. 9. 2013 (v této souvislosti upozornil na sledování platnosti povolení k vjezdu).  

 Diskusní vystoupení členů VZO.  
 

Ad 6) Organizační a různé: 

 Ve dnech 26. - 27. 9.2013 se uskuteční výjezdní zasedání  VZO AM ČR.  
Místo konání chata Visalajka. 

 Dne 13. září 2013 se odehraje v rámci Týdne zdraví AMO fotbalový turnaj ve Vřesině  
u Hlučína. Zájemci o účast na tomto turnaji – hlaste se u kol. Pytlíka – na tel.: 5837 nebo 
724416869, který vám rovněž sdělí další podrobnosti. 

 Kol. Pastýrik podal organizační informace k zájezdu do Pasohlávek dne 6. - 8. 9.2013. 
 

 Kol. Kögler – připomněl údržbu nástěnných novin s termínem do konce října t. r. 
VZO zajistí svépomocí po linii úsekových důvěrníků. 

 Kol. Kögler – vyslovil poděkování kol. Pěknicovi za zorganizování zájezdu do Prahy ve 
dnech 24. - 25. 8. 2013. 

 
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 
Termín: 12.9.2013 

Místo: Školící středisko Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

 

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

podpis předsedy ZO (razítko) 
 

                                                                                                                                                                                                                                   

Zapsala:  Michalková Marcela Schválil:  Prak Vítězslav  Dne: 4.9. 2013 


