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Zápis ze zasedání VZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Číslo: 2014/92 
 

Datum: 20. 3. 2014 Čas: 11:30 -14.00 Místo: Školicí středisko Rybníček 

Jednání řídil: kol. Slanina Petr - místopředseda  

 
Přítomní účastníci : 

ZO OS: Dle prezenční listiny 

Hosté: 
Bc. Jan Mikoláš  

Ivo Maceček, kol. Marcela Michalková 

Nepřítomní: kolegové: kol. Chamrád, Jakubek, Kögler, Pastrňák, Pěknica, Polášková, Prak, 
Růžička, Trávníček  -  omluveni 

 

Program zasedání VZO : 

1. Zahájení, schválení programu zasedání VZO 
2. Kontrola zápisu   
3. Aktuální informace ŘZ   
4. Příprava Valcířské 50 
5. Plán zasedání na II. čtvrtletí 2014 
6. Operativně zařazené body 
7. Organizační a různé 

 

Závěry VZO : 

 
Zasedání zahájil místopředseda kol. Slanina.  
Do programu nebyl navržen další bod. 
 
Kontrola zápisu z minulého zasedání 

 chybějící informaci o prémiových ukazatelích  
 proč se neposílá příloha k zápisu 

 

1) VZO projednal: 

 

 Informace zástupců vedení závodů o aktuální výrobní a ekonomické situaci. 

 

 

2) VZO schválil: 

 sociální výpomoc při dlouhodobé nemoci kol. Vlastimilu Bölsckeimu, prov.1421 

  vstup 2 nových členů do ZO AM ČR 

 

3) VZO vzal na vědomí: 

 Informace kol. Slaniny o prémiových ukazatelích na záv.14, oficiálně ještě k dispozici 
nejsou, až budou, VZO k tomu zaujme stanovisko  

 dotaz kol. Pěkníka, po jaké linii budou uplatňovány postihy např. za úrazy? 
 Slanina: dle jednání - na úrovni provozních jednotek     
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Závěry VZO : 

 

 dotaz kol. Krausze ohledně zámečníků, kam spadají oficiálně, např. v případě úrazů? 

 informace k ukazatelům přesčasů (zainteresovanost mistrů a předáků) 

 Informace o proběhlém 2. kole kolektivního vyjednávání KS AMDS 

 informaci o provozu na Minihuti:  
  poslední týden v březnu a první týden v dubnu - stání 
  14 dní odstávka 
  7. 4. 2014 opět najíždí 

 

 

4) VZO ukládá: 

 předsedovi ZO poslat vyhodnocení prémiových ukazatelů za Koksovnu  

 předsedovi ZO prověřit umístění zámečníků – viz dotaz kol. Krausze – bod 3) 

    RÚD č. 1 - 10 zvolit si ze svého středu 1 zástupce do volební komise (bez ohledu  
na to, kolik má daná RÚD členů) 

    VZO na příštím zasedání jmenovat volební komisi 

    kol. Slaninovi zjistit informace k dotazu kol. Pěkníka ohledně osobního ohodnocení 
s možností čtvrtletí aktualizace 

   VZO řešit termín nahlášení delegátů na Konferenci ZO AM ČR, která se uskuteční  
24. 4. 2014 

 

 

5) Organizační a různé: 

   kol. Pastýrik podal informace o přípravách 41. ročníku V 50, který připadá na 31. 5. 
2014, kol. Polášová – určena jako vedoucí výdeje jídla, byly rozděleny úkoly  
k zajištění V 50, kapacita ubytování v chatkách 150 míst, pro děti budou  
připraveny soutěže a malování na tvář, zahraje i hudební skupina. Trasy zůstávají 
zachovány, speciálka pro pěší i pro cyklo Na Skalku, pěší trasy 10,20,30,50 km, 
speciálka 15 km, cyklo 40, 60 km, startovné 70 Kč 

   kol. Maceček informoval o vytvoření nových RÚD. O jejich zřízení rozhoduje 
Konference, jaký bude postup? Vytvořit nejprve Rady a předložit Konferenci ke 
schválení? Je toho názoru založit Rady až po Konferenci. Dále připomněl, že je 
zapotřebí připravit volby, sestavit volební komisi, každá RÚD deleguje vždy 1 člena  
ze svého středu, máme 10 rad, tedy volební komise by měla mít 10 členů, plus  
1 zástupce DaRK a 2 členy ze závodního výboru. 
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Závěry VZO : 

 
 

    Účastníci exkurze do Hyundai v Nošovicích zhodnotili vysokou úroveň s jakou jsou 
exkurze prováděny. Zároveň informovali o svých poznatcích z exkurze (extrémní 
robotizace, nadměrně tichý provoz, prům. věk zaměstnanců 30 let, zaměstnáno  
3300 zaměstnanců, 96 % Čechů, 18 % žen). 

  Kol. Marton – dotaz na 4 směny na hrubé. Kol.Slanina: momentálně to není aktuální 

 
 
 

 

Program příštího řádného zasedání VZO: 
Termín: 3. 4. 2014  

Místo: školící zařízení Rybníček 

Návrh programu: viz pozvánka 

 

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

podpis předsedy ZO (razítko) 
 

  

Zapsala:  Michalková Marcela Schválil:  Slanina Petr  Dne: 21. 3. 2014 


