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MÁME NOVÉHO POSKYTOVATELE STRAVOVACÍCH SLUŽEB 

„Skupina GTH multicatering vznikla v roce 2010 spojením a předchozí akvizicí společností GTH CATERING a.s., 

zabývající se stravováním zejména v průmyslových podnicích a administrativě, GTH zařízení školního stravování 

s.r.o., působící v oblasti školního stravování, a společnosti MULTI-Catering s.r.o., poskytující služby zejména 

v segmentu zdravotnictví, průmyslu a v Armádě ČR, současnými vlastníky/ akcionáři působícími  v pozicích 

výkonného managementu společností. 

Aktuálně společnosti se svými více než 750 zaměstnanci měsíčně obslouží v segmentech průmyslu, administrativy, 

školství, zdravotnictví a armády okolo 1 000 000 zákazníků ve více než 70 provozovnách lokalizovaných po 

celé České republice. 

Jídla jsou připravována výhradně z čerstvých surovin a bez použití polotovarů. Tím dosahujeme nejvyšší kvality a 

výborné domácí chuti jídel. Při přípravě pokrmů velmi pečlivě dodržujeme všechny technologické postupy, které každé 

jídlo vyžaduje. 

Individuální přístup vlastníků skupiny gth multicatering, bez mezičlánku řízení: 

Jsme ryze českou akciovou společností bez účasti zahraničního kapitálu a bez odpovědnosti cizím akcionářům. 

Spoluvlastníci, členové představenstva a jednatelé jsou zároveň vrcholovými manažery skupiny GTH multicatering, 

což umožňuje řídit společnost bez zbytečných mezičlánků, a tudíž nejefektivněji a s bezprostřední účastí 

spoluvlastníků na provozní části chodu firmy. 

Management má dlouhodobé zkušenosti v oblasti veřejného stravování a přenáší je do společností. Tyto zkušenosti 

jsou dále rozvíjeny o moderní prvky řízení, nové trendy a postupy. Eliminovali jsme negativa, která přináší vedení 

firem zahraničními centrálami. Místo toho máme odpovědnost pouze vůči Vám, našim obchodním partnerům.“ 
 
zdroj: www.gth.cz 
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VALNÁ HROMADA HUTNICKÉ ODVĚTVOVÉ SEKCE 

Dne 10.února se v Praze uskutečnila Valná hromada Hutnické 
odvětvové sekce OS KOVO.(dále jen VH HOS) Členové VH HOS 
byli seznámeni se zprávou o činnosti Rady HOS OS KOVO za 
období od konání minulé VH HOS v roce 2010, která byla 
schválena. 
Byl zvolen člen komise kolektivního vyjednávání OS KOVO 
kolega Šimonovský Miroslav ze ZO Železárny Hrádek a zvoleni 
zástupci HOS ve vyjednávací skupině pro vyjednávání KSVS i 
když se od roku 2004 nevyjednává. Odvětvový svaz Hutnictví 
totiž neobdržel od Hutních podniků zmocnění pro vyjednávání 
KSVS. 
VH HOS přijala způsob koordinace kolektivního vyjednávání PKS 
pro rok 2013 a to formou připravovaného návrhu KSVS OSHŽ. 
VH HOS rovněž schválila nového člena Rady HOS a to za 
odstoupivšího kolegu Fromeliuse Rostislava, který ukončil svou 
činnost ze zdravotních důvodů. Byl předsedou ZO OS KOVO  
ocelárny a válcovny EVRAZ. VH OS zvolila nového člena R-HOS 
kolegu Kološe Zdeňka rovněž z téže organizace. 
Mezi hosty VH byl rovněž předseda OS KOVO Josef  Středula, 
který přítomné účastníky seznámil s aktuálními informacemi o 
současné činnosti OS KOVO a ČMKOS. 
 Jednání, jako host byl přítomen viceprezident Odvětvového 
svazu hutnictví železa RNDr.Jaroslav Raab, který prezentoval 
predikci vývoje ocelářského průmyslu. Další informace a názory 
prezentoval v rámci diskuze  prezident Odvětvového svazu 
hutnictví železa Ing. Jiří Ciencala, CSc., týkající se zejména 
představ OSHŽ o funkci odborů,o sociálním dialogu a dalších 
součinnostech obou stran při jednání s MPO a dalšími institucemi 
státu, vlády a EU. 
 
Předseda Hutnické odvětvové sekce OS KOVO 
Lejsek Josef 
 

Zdravim všicky ve fabrice. Leto-
šek začal až moc hekticky na 
muj vkus. Padaky si vyžadali 
plno změn, na někerych mistach 
malem nezustal kamen na ka-
meni. Někeři odešli natvrdo a za 
někere přišli nahrady. Včil se, ale 
ukaže jak to bude fungovat při 
plnem zapřahu a jak dluho bude 
trvat zacvik novačku. Když si 
zavspominam jak sem se zaučo-
val kdisi, když sem přišel na 
tohle místo, tak sem byl pod 
dozorem par tydnu, tady ale par 
neznamena dva. No a včil se to 
robi novym stylem, hodi se do-
tyčny neplavec do prostředka 
bazenu a aby byl vic odhodlany 
se všicko rychle naučit, tak se 
tam přihodi par masožravych 
rybek. Kvalita nade všicko, ono 
se to nějak přece utřepe, vždyť 
to odnesou enem ti dole.  
A včil na jiné tema. Už delši dobu 
mi šroti v mozkovně jak možu ja 
osobně ovlivnit hlavni ukazatele 
v premijach. No řekněte, kolik 
nas ovlivni zisk fabriky před 
zdaněnim, nebo tonaže a kvalitu. 
Je to také divne, papa Mittal nam 
 

proda drahu rudu, obchodnici 
neprodaji podle planu a eště si 
vezmou procenta za prodej vy-
valcovaneho železa. K temu se 
přidaji poplatky za jmeno Mittal, 
poplatek za učetnictvi a poplatek 
za poplatek. Všicko se děla 
hlavně proto, aby se nažral akci-
onař na centrale a tak se vy-
myšlaju zahadne poplatky, kere 
se odvaději do zahraniči. 
S tonaži je to to same, obchod-
nici neseženu zakazky, nebo se 
přehodi do polska a už se zase 
neplni, když su lidi na šichtě, tak 
sou radši když štreka jede a 
nestoji a nezamrza. Přece se 
nebudu enem divat na studenu 
štreku, pro mě je taky lepši když 
po ni frči železo.  S jakosti a 
reklamacema je to to same. 
Když se do štrek a vyrobnich 
zavodu nenasypu pořadne 
chechtaky, tak se robi na tom co 
je k dispozici. Štreky se musí 
udržovat a na skladě musí byt 
dostatek kvalitnich valcu, enem 
tak se može vyvalcovat kus 
kvalitniho železa. V někerych 
připadech bychom už tady potře- 
 

bovali šamany a zařikavače, 
enem tak jde udržet mašiny 
v chodu. No co bych vam 
povidal, ti by se nadřely až by na 
hubu padali. Dalšim takym 
bolavym mistem je bezpečnost, 
na pracovišťu si možeme ohlidat 
svoje kamoše, ale už se to blbě 
robi na kilometr vzdalenem mistě 
ve fabrice. Takže v premijach 
možu maximalně něco ovlivnit 
v osobni složce a to za přiznive 
konstalaci hvězd a šefem při 
smyslech a objektivnim 
posouzeni mych kvalit a 
odvedene roboty. No prostě mi 
to moje kura mozkova nebere, 
někdy bych potřeboval skleněnu 
kouli, abych ty naše hlavy 
pomazane na řeďaku pochopil, 
ale asi je to nad moje sily a 
chapani. Do všickeho eště 
zasahne padakova smršť a na-
sledny maly počet robotniku. 
Plan na letošek furt není na stole 
a to mame za sebu polovinu 
unora, nikdo zatím neřek kolik se 
teho bude valcovat a jak bude 
vedeni v Polsku přehazovat 
zakazky. 

Na konec chcu požadat 
naše vyjednavače, robte 
co sily daji, aby se do-
stalo co nejvic prašuli 
mezi všicky lidi ve fab-
rice a co největši část do 
tarifu nedo diferaku. Vim, 
že to není hračka sedět 
a posluchat nařky ve-
deni, že je krize, musime 
uvažovat dopředu, aby-
chom byli v budoucnu 
eště silnějši, ale na 
druhu stranu, když su 
peníze na padaky, tak ať 
se pořadně zaplati aj ti 
co tu robi. 
Včil už se rozlučim, 
mějte se všici fajnově a 
hlavně bez stresu.                      

         Váš Dombasak  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Zase po měsicu vas všecky zdravim. Mame 
začatek května a někeři z nas využili fajnove 
volno mezi svatkama, tež to bylo poznat na 
štrece. Byli tam jen ti potřebni a ti co nerobi 
na kolotoču si vzali volno. Ja tež sem uvažo-
val, ale roba doma konstatovala, že bude 
sama na chalupě a ja bych tam pry 
překažel. Tož to mě vytočila, bo sem toho 
moc neporobil a ještě sem si zadělal na taky 
maly problem. Než sem jel z chalupy na 
šichtu, tak sem si dal na oběd taku fajnovu 
prdelanku. Vyborna byla do te doby než se 
mi začali krutit střeva do vrtule. Tož to vam 
povim, každa štreka na Dombase je v taku 
dobu dluha a hajzlik eště dal. No co bych to 
dal rozvaděl, tak naročna šichta u mě eště 
nebyla. Pro urychleni zrychlenych přesunu 
sem si dal toaleťak pod blembak na hlavě. 
Tato bezpečnostni pomucka se velmi 
oplatila, stejně přes všecky komtroly 
bezpečnosti ji nosim aj do kantyny. Majster 
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FOTO PŘED 

Směrnice N-9.84 

12.3.1  Zaměstnanci, kteří jsou odpovědni za řádné 

provedení ložných manipulací jsou povinni: 

a) zajistit nepřetržitou, rovnoměrnou nakládku a vykládku 
železničních vozů v průběhu dne i ve dnech pracovního 
klidu (u závodů s přetržitým výrobním cyklem v rámci 
tohoto cyklu); 

b) věnovat zvýšenou pozornost krácení pobytu vozů na 
vlečce; 

c) pověřovat ložnými manipulacemi jen zaměstnance 
odborně a zdravotně způsobilé pro tuto činnost; 

d) zajistit v předepsaném rozsahu pravidelné školení a 
přezkušování zaměstnanců odpovědných za nakládku a 
vykládku železničních vozů a zaměstnanců 
zúčastněných na ložných manipulacích; 

e) zachovat a udržet podél každé koleje schůdný 
volný a manipulační prostor oboustranně 3 m 
od osy koleje; 

f) zabránit při ložných manipulacích a manipulacích s vozy 
jejich poškození; 

g) uplatňovat náhradu škody vzniklé poškozením 
železničního vozu, dopravního značení vlečky nebo 
nedodržením podmínek pro řádné hospodaření 
s železnič-ními vozy; 

h) zavést co nejdříve informace o ložné manipulaci do 
informačního systému kolejové dopravy. 

 

PYRAMIDA BEZPEČNOSTI… 

I NEMOŽNÉ JE MOŽNÉ? 

     Akorát by to chtělo dotáhnout   

FOTO PO 



 
 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Sobolová Alena  ZO Energetika 

595 686 141 mobil 774 101 642  alena.sobolova@arcelormittal.com 
Laskovský Leopold ZO Koksovna 

595 686 906 mobil 724  777 368 leopold.laskovsky@arcelormittal.com 
Prak Vítězslav  ZO Válcovny 

595 687 424 mobil 724 416 741 vitezslav.prak@arcelormittal.com 
Verner David  ZO Laboratoře a Výzkum 

595 684 034 mobil 724 937 020 david.verner@arcelormittal.com 
Lejsek Josef ZO Vysoké pece 

595 686 254  mobil 602 537 806  josef.lejsek.kovo@arcelormittal.com 
Lúčan Luděk ZO Válcovny plechu F-M 

558 482 946 mobil 721 427 805   ludek.lucan@arcelormittal.com 
Bug Emil ZO ArcelorMittal Karviná 

596 391 338  mobil 602 560 947 emil.bug@arcelormittal.com 
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PORKOVÁK 
Rada odborů OS KOVO ArcelorMittal Česká republika 

 ul. Vratimovská 689, 707 02, Ostrava - Kunčice, 
 tel. 59 568 4231, 

E-mail:vspor01.ostrava@mittalsteel.com 

 

    Ekonomické Okno  
 
 
Ostrava:  
® Zlaté padáky ® Díky této nabídce již odešlo nebo 
během února a března odejde z ostravské firmy asi 630 
zaměstnanců, nyní probíhají přesuny mezi jednotlivými 
pozicemi. 
® Dotace na čisté ovzduší ® Celkem asi 1,5 miliardy 
korun si mezi sebou rozdělí tři velcí znečišťovatelé, 
mezi nimiž je i ArcelorMittal. Jde o podporu na 
snižování emisí. 
Společnost:  
® Ztráta ve 4Q ® V posledním čtvrtletí roku 2011 
utrpěla firma ztrátu jedné miliardy dolarů (USD). Za 
touto ztrátou stojí zejména daňové platby a náklady na 
restrukturalizaci. Ztráta na akcii byla 0,65 USD. 
Výsledek EBITDA byl však kladný, a to 1,71 miliardy 
USD (meziročně poklesl).  Celoroční zisk dosáhl 2,3 
miliardy USD, přičemž 1,46 USD na akcii. ArcelorMittal 
ke konci roku 2011 snížil celkové zadlužení o 2,4 
miliard USD na 22,5 miliardy USD a čeká se další 
snižování dluhu. Nyní se zatím předpokládá lepší 
pololetí, tak uvidíme… 
Průmysl:  
® Loňský rok ® Za rok 2011 rostl průmysl  o 6,9 
procenta. Nejvíce k tomu přispěla výroba motorových 
vozidel, strojů a zařízení. Hodnota nových zakázek 
meziročně stoupla o 5,4 procenta. V roce 2012 se 
počítá stále se slabou poptávkou, což nejspíš povede 
ke zpomalení produkce. Statistiky tržeb ukazují, že 
český průmysl stále táhne především zahraniční 
poptávka. V prosinci pak průmysl rostl o dvě procenta.  
Komodity:   
® Leden 2012®:  Ocel – 787 $/t (+1,2%)  Železná ruda 
- 140.35 $/t (+2,9%) 
Akcie ArcelorMittal:   15,08 17,52 EUR (+16,2 %, 11 

132 700 ks) 
                                                      Mikula Ondřej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  

       Pracovní doba a doba 
odpočinku  

Hlava VIII: Společná 
ustanovení o pracovní době a 

době odpočinku 

§ 96 
(1) Zaměstnavatel je povinen vést u 
jednotlivých zaměstnanců evidenci s 
vyznačením začátku a konce  
a) odpracované 
1. směny [§ 78 odst. 1 písm. c)],  

2. práce přesčas [§ 78 odst. 1 písm. i) a § 93], 
3. další dohodnuté práce přesčas (§ 93a), 
4. noční práce (§ 94), 
5. doby v době pracovní pohotovosti (§ 95 odst. 
2), 
b) pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel 
[§ 78 odst. 1 písm. h) a § 95]. 
(2) Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel 
povinen umožnit zaměstnanci nahlédnout do jeho 
účtu pracovní doby nebo evidence pracovní doby a 
do jeho účtu mzdy a pořizovat si z nich výpisy, 
popřípadě stejnopisy na náklady zaměstnavatele. 
 
Původně : Zaměstnavatel je povinen vést u 
jednotlivých zaměstnanců evidenci odpracované 
pracovní doby.  
S novým ustanovením bude mít zajisté problém 

spousta firem při následné kontrole, bude to i ta 
naše?   Kdo z nadřízených již nyní značí do 
systému, že např. přesčas byl od 13.45 do 16.45? 
Či zapisujete jen v tomto výše uvedeném  příkladu  
3 hodiny?                                                    
                                              Sobolová Alena  
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