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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2013/89 
 

Datum: 6. 2. 2014 Čas: 11:30 -14.00 Místo: Školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil: kol. Prak Vítězslav - předseda  

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: 

Ing. Zdeněk Kuča, Bc. Jan Mikoláš, Ing. Václav Habura,  
Ing. Kondělka Adam - Z - Personální podpora - Z 10, ředitelství, AMFM, Tech 

kol. Jiří Motal, kol. Marcela Michalková 

Nepřítomní: kolegové: Brindžák, Hanáček, Chamrád, Vlach - omluveni 
 

Program zasedání VZO : 

1. Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2. Kontrola zápisu   
3. Aktuální informace ŘZ   
4. Vyhodnocení plnění Plánu ozdravných opatření za rok 2013   
5. Mzdový vývoj za rok 2013  
6. Stav Kolektivního vyjednávání DKS 
7. Operativně zařazené body 
8. Organizační a různé 

 

Závěry VZO : 

 
Zasedání zahájil předseda kol. Prak.  
Do programu nebyl navržen další bod. 

Kol. Pěknica požádal o vyřazení projednávání mzdového vývoje z programu zasedání VZO 
dne 6. 2. 2014 (e-mail ze dne 3. 2. 2014) vzhledem k nepřítomnosti zástupců HV (školení 
interní komunikace).  

 
Zástupci hospodářského vedení požádali o vyřazení bodu Vyhodnocení plnění Plánu 
ozdravných opatření za rok 2013 z dnešního jednání VZO z důvodu nepřipravení materiálu 
z jejich strany 
  
Kontrola zápisu z minulého zasedání - bez připomínek. 
 

 
 

1) VZO projednal: 

 

 Informace zástupců vedení závodů o aktuální výrobní a ekonomické situaci. 

 Změnu pracovního režimu na lince Arnold 

 Plán čerpání dovolené na záv. 14 a na prov.64 – Válcovna pásů 

 podmínky pro přijímání nových členů z řad agenturních zaměstnanců. Přijetí do ZO AM 
ČR bude možné po 3 měsících jejich zaměstnání v AMO (popř. dceřiné společnosti) 
s tím, že příslušná RÚD musí s přijetím vyslovit souhlas. 
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2) VZO schválil: 

 sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kol. Václav  Šomody, prov.7631 

 vstup 3 nových členů do ZO OS KOVO AM ČR 

 nákup dalších voucherů do Cinestar na podzim 2014 

 Návrh zaměstnavatele na schválení neomluvné absence u zaměstnance pana Norberta 
Studenky, střed. 1031 ze dne 25. 1. 2014. 

 

4) VZO vzal na vědomí: 

 Upozornění ředitele závodu 10 Ing. Václava Habury na nedodržování pracovní doby 
zaměstnanci koksovny 

 Informace o průběhu kolektivního vyjednávání       

 Informace z managementu   

 Informace o stavu sodobarů – členům VZO zaslány dne 6. 2. 2014 emailem příslušné 
materiály k této oblasti (zápis ze stravovací komise z 29. 1. 2014, Akční opatření 
sodobarů z 5. 2. 2014, Kontrola jakosti pitné vody na sodobarech ze dne 28. 1. 2014) 

 Zvolení kol. Marty Poláškové předsedkyní RÚD č. 10 koksovna. 

 
 

3) VZO ukládá: 

 požádat personálního ředitele u uvolnění kol. Marty Poláškové od 1. 3. 2014 pro 
vykonávání funkce předsedy RÚD č. 10 koksovna 

 RÚD č. 10 dovolit místopředsedu RÚD č. 10 za kol. Norberta Studenku, který v AMO 
ukončil pracovní poměr 

 pozvat na příští zasedání VZO (20-02-2014) Mgr. Veroniku Muroňovou za účelem 
objasnění hodnocení zaměstnanců 

 kol. Ivanu Pěknicovi - zjistit u Ing. Moniky Supíkové podle jakých zásad se delegují 
zástupci jednotlivých závodů do stravovací komise (četnost zástupců za závody)  

 projednat na příštím zasedání VZO (20-02-2014) Plán čerpání dovolených na závodě 10 
koksovna, provozu 65 a v AMDS CR 

 zjistit na RPO podmínky dalšího trvání členství agenturních zaměstnanců v odborové 
organizaci v případech jejich ukončení pracovního poměru v AMO.  

 

5) Organizační a různé: 

 kol. Miroslav Pastýrik předložil plán akcí sportovní komise při ZO AM ČR: 

 od pol. února bude vyhlášen turnaj v bowlingu RÚD ZO AM ČR; finále proběhne 
18. 4. 2014 v bowlingparku Vltava v Porubě;  
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 ve dnech 12. 4. a 26. 4. 2014 se uskuteční zájezdy do Aquaparku ve Wisle; 
 

  dne 19. 3. 2014 se uskuteční exkurze do automobilky Hyundai v Nošovicích. 
Kapacita 40 osob, odjezd autobusem od Kováku ve 14:15 h;  
 

  dne 9. 5. 2014 (pátek) se pořádá zájezd do Krakowa-Veličky;  
  

 informace o přípravách na 41. ročník Valcířské 50;  

 dne 21. 6. 2014 proběhne 2. ročník turnaje v tenise; 
 

 informace o přípravě dvoudenního zájezdu do Prahy, cena 600 Kč/dospělý,  
400 Kč/dítě.  
 

 Upozornění: výše uvedené akce jsou v této chvíli pouze informativní. Ke každé 
z nich bude včas zveřejněn leták s instrukcemi jak postupovat v případě vašeho 
zájmu o některou z avízovaných aktivit. 

 

 

 

 
 

Program příštího řádného zasedání VZO: 
Termín: 20. 2. 2014  

Místo: školící zařízení Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

 

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

podpis předsedy ZO (razítko) 
 

                                                                                                                                                                                                                                   

Zapsala:  Marcela Michalková Schválil:  Vítězslav Prak  Dne: 10. 2. 2014 

      


