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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2013/83 
 

Datum: 24. 10. 2013 Čas: 11:30 -14.00 Místo:  Školicí st ředisko Rybní ček 
Jednání řídil: kol. Prak Vítězslav - předseda  
 
Přítomní ú častníci : 
ZO OS: Dle prezenční listiny 
Hosté: Ing. Alan Dorňák, Bc. Jan Mikoláš, kol. Jiří Motal, kol. Marcela Michalková 
Nepřítomní: kol. Hanáček, Laskovský, Pala, Pastrňák, Vítek - omluveni 
 

Program zasedání VZO :  

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

 

Závěry VZO :  
 
Zasedání zahájil předseda kol. Prak.  
Do programu nebyl navržen další bod. 
 
Kontrola zápisu z minulého zasedání - bez připomínek. 

 

1111) VZO projednal) VZO projednal) VZO projednal) VZO projednal::::    

 

• Informace zástupců vedení závodů o aktuální výrobní a ekonomické situaci. 
 
 

2222) VZO schválil) VZO schválil) VZO schválil) VZO schválil::::    

• Vstup 5 nových členů do ZO OS KOVO AM ČR. 

V roce 2013 vstoupilo do naší ZO již 47 nových členů. 

 

• Zrušení zájezdu do vinného sklípku ve dnech 22. - 23. 11. 2013 pro malý zájem. 
 

 
 

3333))))    VZVZVZVZO vzal na vědomíO vzal na vědomíO vzal na vědomíO vzal na vědomí::::    

• Informace kol. Pěknici o jednání s Ing. Sokolovským a p. Stavařovou ohledně 
pracovních oděvů.  
V současné době jsou připravovány pokyny pro přidělování a ošetřování OOPP. Je 
snaha zapracovat do pokynů připomínky odborů. Nemělo by se stávat, že zaměstnanci 
bude vyřazen pracovní oděv z důvodu nefunkčnosti a nebude o tom informován. 
Všechny pracovní oděvy musí být označeny identifikačním štítkem dříve, než budou 
zaměstnanci poprvé vydány. 
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Závěry VZO :  

• Informace z porady ředitele závodu 14: o pracovním úrazu na závodě 3.  
V této souvislosti se vážně uvažuje o zapracování povinnosti držet se zábradlí na 
schodišti do BPo - 01.  

• Začíná hodnocení zaměstnanců v dělnických kategoriích na týdenní bázi.  

• Informace ze schůzky předsedů 24. 10. 2013: kol. Bečica podal zprávu z jednání EWC. 
 

 

4444) Organizační a různé) Organizační a různé) Organizační a různé) Organizační a různé::::    

• Je zapotřebí předložit soupisku 12 hráčů na mezinárodní turnaj v halové kopané, který 
proběhne dne 16. 11. 2013 v Třinci.  
 

• Situaci v AMEPO nebylo možno projednat - ředitel této společnosti se na Zasedání ZO 
nedostavil. 

 

 

 

 

 
 

Program p říštího řádného zasedání VZO:  
Termín: 7. 11. 2013  
Místo: školící zařízení Rybníček 
Návrh programu: viz pozvánka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     …..…….……………………  
                                                                                                     

podpis předsedy ZO (razítko) 
 

                                                                                                                                                                                                                               

Zapsala:  Marcela Michalková Schválil:  Vítězslav Prak  Dne: 29. 10. 2013 
      


