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Na co chci navázat, budu-li zvolen do DR                                                                                                                             
 

Zastupuji zaměstnance více než dvacet let, z toho šest let v dozorčí radě. Za tu dobu jsem 
získal velmi cenné informace, kontakty, zkušenosti a znalosti. Byl jsem vystaven velmi 
nepříjemným situacím, vždy však bylo mojí prioritou neuhýbat a nezpronevěřit se lidem, 
kteří mi dali důvěru. Znám detailně problémy a potřeby napříč společností a obdobně  
i příčiny nespokojenosti zaměstnanců, bez rozdílu profese nebo funkce. S  mými kolegy 
Petrem Slaninou a Romanem Bečicou, jsme předložili pro DR tři zásadní stanoviska, v nichž 
jsme popsali důvody naší nespokojenosti s aktuálním stavem v  té době a vznesli konkrétní 
požadavky k nápravě. Bez dalšího komentáře uvedu několik příkladů: 
 

• prosazovali jsme, aby majoritní akcionář začal urychleně investovat do životního 
prostředí,  do nových technologií, do modernizace zařízení a do rozvoje společnosti  
a uvolnil na tyto investice část z nepřerozděleného zisku z minulých let; 

• důrazně jsme požadovali navýšení finančních prostředků na údržbu a opravy, ale i na 
personální posílení  provozní údržby a kritizovali jsme požadavky ze strany korporace 
na maximalizaci zisků na úkor potřeb v naší společnosti;  

• kritizovali jsme zdlouhavé a nečitelné schvalovací procesy na nákupy náhradních dílů, 
OOPP a činností a služeb od externích dodavatelů a žádali jejich zjednodušení; stejně 
tak zdlouhavá výběrová řízení na subdodavatele a sjednávání krátkodobých smluv  
s nimi;  

• kritizovali jsme nesoulad, který je mezi kompetencemi a odpovědnostmi na 
jednotlivých stupních řízení napříč společností;  

• kritizovali jsme plýtvání umem a schopnostmi našich specialistů a techniků, kdy 
v mnoha případech jimi vynaložené úsilí končilo nakonec „v šuplíku“ a bez využití;  

• zasadili jsme se o legislativní soulad při využívání agenturní práce v naší společnosti; 
bránili jsme tomu, aby tento způsob prekérního pracovněprávního vztahu byl v AMO 
využíván v neodůvodněných případech a na úkor trvalých a plně hodnotných pracovních 
míst v naší společnosti; 

• požadovali jsme, aby společnost pro další období posílila výdaje na výzkum a vývoj 
v AMO (do obnovy, do vybavení  a personálního obsazení);  

• dlouhodobě jsme dávali najevo nespokojenost s pracovními podmínkami na mnoha 
pracovištích, umocněných navíc podstavem zaměstnanců;  

• požadovali jsme rekonstrukce sociálních a hygienických zařízení apod.; iniciovali jsme, 
aby vedení společnosti se začalo vážně zabývat současným vývojem nemocí z povolání  
u vybraných profesí (hutní zdivo a výměna válců).  

 

V roce 2009 (globální finanční a hospodářská krize), jsme se významně přičinili o to, že se 
podařilo nakonec odvrátit záměr na studený útlum velkoprostorové koksárenské baterie 
VKB č. 11 na Koksovně. Studený útlum by znamenal její likvidaci, trvalou ztrátu cca 150 
pracovních míst a významnou konkurenční a ekonomickou nevýhodu pro AMO v období 
skončení krize. Bohužel, blok C se zachránit již nepodařilo. Pomohli jsme zaměstnancům, 
kteří nás o to požádali.  
 

Některé naše kroky byly úspěšné, u některých z nich ještě nemám důvod ke spokojenosti. 
Proto chci znovu požádat vás, zaměstnance AMO a.s. o důvěru a zároveň chci ujistit, že 
tuto důvěru nehodlám za žádných okolností zklamat. Pracuji v AMO po celý svůj aktivní 
život a chci ještě před tím, než z ní odejdu, se zasadit o její perspektivní budoucnost a tím 
i zároveň pro vás o pracovní a sociální jistoty. 
 


