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Každý chce být nejlepší a my už jsme. Jde to vyčíst z tabulky vývoje zaměstnanosti 
v provozních závodech v jednotlivých Evropských státech, kde působí ArcelorMittal.  
 

 
Vývoj počtu evropských zaměstnanců ve skupině ArcelorMittal 

2007 podíl států v % 2011 Q1 2012 podíl států v % Q1 2012 - 2011 rozdíl v %

Francie 26 981       21% 21 033       20 649       21% -384 -2%

Polsko 23 539       18% 17 135       16 919       18% -216 -1%

Rumunsko 19 558       15% 11 360       11 048       11% -312 -3%

Belgie 15 367       12% 10 589       10 453       11% -136 -1%

Španělsko 12 649       10% 10 944       10 785       11% -159 -1%

Česká rep. 10 982       9% 8 864         8 139         8% -725 -9%

Německo 9 684         8% 9 298         9 288         10% -10 0%

Lucembursko 6 611         5% 5 964         5 837         6% -127 -2%

Itálie 1 649         1% 1 376         1 326         1% -50 -4%

Velká Británie 698            1% 636            652            1% 16 2%

Jiné* 1 213         1% 1 570         1 542         2% -28 -2%

Celkem 128 931     100% 98 769       96 638       100% -2 131 -2%
Jiné: méně než jedno % - Nizozemsko, Rakousko, Maďarsko, Řecko, Estonsko, Švédsko, Portugalsko, Slovensko, Dánsko, Litva, Slovinsko, Lotyšsko, Bulharsko, Finsko  
 

   

Při pohledu na tuto tabulku je vidět, že v letošním roce máme největší úbytek zaměstnanců 
v Evropě. To máme před sebou (pravděpodobně) padáky v AMDS a uvidíme, co nám ještě 
vedení firmy chystá. Na konci loňského roku bylo slyšet ze všech stran, že je třeba držet krok 
se světem, hlavně s Evropou, zejména snižovat náklady a zvyšovat produktivitu. Průběžné 
výsledky mluví za sebe.  
Podle prozatímních výkonů asi Euro ve fotbale nevyhrajeme, ale neklesejme na mysli, my 
umíme být nejlepší v jiných disciplínách …….  
                                                                                                                  Petr Slanina 

 

 
LETOS JSME NEJLEPŠÍ !!! 
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Již loni byl uveřejněn článek  kdy končí a začíná pracovní doba.  Přísloví „ Opakování –matka moudrosti“, nebo spíš „Jako by 
hrách na stěnu házel“? Asi to nikomu nevadí, ani zaměstnancům, ani těm co mají dohlížet na dodržování zákoníku práce. Proto 
ještě jednou, pro osvětu:  
 
Začátek a konec pracovní doby upravuje § 81 odst. 3 zákoníku práce. "Přikazuje" zaměstnanci, že je povinen být na začátku 
pracovní doby již na svém pracovišti a odcházet z něj až po skončení pracovní doby. 
Stanovení přesného začátku pracovní doby má právní důsledky např. pro správné využívání celkového rozsahu pracovní doby, 
pro zjištění okamžiku, kdy začal zaměstnanec pracovat a pro posuzování, zda došlo k pracovnímu úrazu na pracovišti, či mimo 
pracoviště.  
Má-li se dosáhnout plného využití pracovní doby, je nezbytně nutné určit, kterým okamžikem nebo na kterém místě má začínat a 
končit pracovní doba, případně od kterého okamžiku se pracovní doba začíná počítat a kterým okamžikem končí. Je plně v 
pravomoci zaměstnavatele, aby určil, co je pracoviště. Nepřesnost zaměstnavatelů v tomto směru vede mnohdy k opačnému 
extrému, kdy se v praxi příliš spoléhá na časovou kontrolu u "píchacích hodin" a doba vyznačená jako příchod a odchod z 
pracoviště je považována bez dalšího za zahájení a skončení práce. Kontrolní hodiny jsou, pokud je zaměstnavatel nainstaloval, 
ve velké části pracovišť umístěny ve vstupní bráně do závodu. Také v poměrně rozsáhlých pracovištích je pak "odpíchnutí" na 
kontrolních hodinách na vrátnici např. v šest hodin ráno považováno za včasný příchod do práce ve stanovených šest hodin. Je 
však nutno vzít v úvahu, že mnoho zaměstnanců musí jít od vstupní brány na své pracoviště pět až dvacet minut a někde i déle.  
Obdobně tomu bývá na konci směny. Bývá běžné, že je již velká část zaměstnanců převlečena u vrátnice a čeká na stanovený  
konec směny u píchacích hodin. Kontrolní hodiny nejsou a nemohou být dokladem o začátku a konci práce (pracovní 
směny). Není to také povinné zařízení a na většině pracovišť skutečně žádné kontrolní hodiny nemají. Je to jen pomocné 
evidenční zařízení a často účel splní i pouhý evidenční sešit docházky na pracoviště a odchodu z něj. Kontrola dodržování 
pracovní doby musí totiž být prováděna přímo na pracovišti. A pracovištěm není vstupní brána, tudíž ani zápis na 
vrátnici o předchozím odchodu nemůže sloužit jako podklad pro " udělení odměny" ve formě dopisu o porušení 
pracovní kázně. Opožděné příchody do práce a odchody z práce před koncem směny jsou pracovní nekázní, která musí být 

řešena vhodnými zákonnými prostředky např. upozornění na méně závažné porušení pracovní kázně, případně po opakovaném 
porušování výpověď z pracovního poměru, ale nemůže být zaměstnanec "postihován" tak, že by za půl minuty opoždění musel 
pracovat půl hodiny navíc. Je však povinen napracovat tolik času z pracovní směny, o jakou dobu zahájil práci opožděně nebo o 
jaký čas pracoviště předčasně opustil. 
                                                                                                                                  Sobolová Alena  

 

A su tu zas, zdravim všicky 
v Dombase, Liskovcu aj v Jäklu. 
Měsíc je zas v čudu a mi se tu furt 
perem s napady vrchniho vedeni. 
Robotnici posluchaju každy den 
nove informace, co pojede, co zas 
nepojede a na kolik šichet. Čert 
aby se v tom vyznal. Když si to 
necham projet svoji mozkovnou, 
tak temu moc nerozumim, kdysi 
vyrobni ředitel lital po štrekach a 
zjišťoval jejich kapacity, a včil to 
vypada, že se vic vměšuje do 
roboty bezpečakum. Ja neřikam, 
že se ma bezpečna robota podce-
ňovat, ale spíše by se měla vyroba 
s prodejem porvat o to, aby se 
štreky naplnily na maximum a 
Polakum se nedarovala ani jedna 
ocelova špona. Podle zvěsti, kere 
se k mojimu uchu dostali, mají 
rozhodnuti vedeni z Polska velmi 
neblahy vliv aj na naše cerušky. Je 
tu ale aj jiny problem, zakaznici 
chcu naši ocel, a ne polskou, tak 
by se tež mohlo stat, že zbyteč-
nyma čachrama se připravime o 
zakazky všici a papa Mittal zjisti, 
že do svoji kešeni mu z teho nejde 
ani cent a raduje se napřiklad 
konkurence na Slovensku. Rad 
bych   vyzval   Dozorči  radu,  aby 

tyhle strkanice probrali na svojim 
zasedani a postavili se razně za 
Dombas a jejich dcery. V silach 
fabriky je přece vychazet se za-
kaznikama v co nejlepšim duchu, 
mě vůbec nezajima jake ma zisky 
Polsko. 
Včil změnim tema. Znate všici to 
pořekadlo maly musí, velky muže? 
Tak to plati aj pro naši fabriku, 
když česky řadovy človiček do-
stane obsilku, je tam vždy zakal-
kulovana formule, když nezaplatite 
do osmi dnu, přistoupime 
k sankčnim poplatkum. Dneska 
bych nechtěl byt na mistě byvalych 
zaměstnancu co letos odešli ne na 
zlateho padaka, ale na klasicke 
odstupne dle kolektivky a penizky 
z nadačniho fondu. Ve smlouvě 
dostali přislibeno, že do tři měsicu 
obdrži peníze z fondu, ale skuteč-
nost je takova, že na začatku 
pateho měsice na učtu blika nula. 
Někeři si řikate co mi po tym, ale 
byli to hlavně lidičky co odchazeli 
z fabriky a měli zdravotni omezeni 
zpusobene vykonem pracovni 
činnosti pro tuhle fabriku. Sem 
velmi zvědavy jestli se jim za 
každy den sprodleni finančni čas-
tka    uroči,     a   taky  by mě velmi  

 

zajimalo, kdo hrubě porušil svoje 

pracovni povinnosti a jake na-
sledky z teho budou vyvynute. 
Když se něco stane na štrece tak 
se hleda velmi rychle, tak sem 
velmi zvědavy, jakou rychlosti se 
tohle vyřeši nebo spíše jak rychle 
se budou zametat stopy. 
No a včil uplně na jinu notu. Fab-
rika se furt chlubi všim možnym, 
ale mě konečně velmi potěšilo, že 
na Zunzu je konečně bezbarierovy 
přistup a funkčni vytah. Je pravda, 
že to trvalo velmi dluho, když bych 
se neholil, tak bych vypadal jak 
Krakonoš, a odboraři to požadovali 
na Vyboru BOZP několik let. Ale 
mame hotovo a tělesně postiženi a 
nemocni už nemusi čekat na sani-
ťaky nebo hasiče, aby se dostali 
k doktorovi. No a tuhle, informaci 
sem neviděl nikde. Další změna je 
na byvalem mistě kantyny Hloub-
kova, barak včudu, jenom dira jak 
po krateru. Pozornějši, keři se otoči 
k tomu stavenišťu zadama, uvidi 
kantynu patnactky. Když zaostři 
svoje sokoli oko dostatečně, zjis-
tiže ne všici řidiči parkuju tam kde 
to je povolene. Doporučuji nevyu-
živat přechod přes cestu u kan-
tyny, bo vas muže přijiždějici auto 

pěkně nabrat na kapotu. 
Na měřeni rychlosti ve 
fabrice si už mnozi 
zvykli, ale parkovani, 
hlavně cizich dodavatel-
skych aut před kantynou 
nekontroluje nikdo. 
No tohle necham jinym, 
ja se zas rozlučim, mějte 
se všici fajně, užijte letni 
dovolenou a z někeryma 
se možna setkam inko-
gnito na zahradni terase 
u pěkně vychlazeneho 
pivka 

             Váš Dombasak  

 

 

POSTIHY ZA PŘEDČASNÉ ODCHODY  
 ZAPISOVÁNÍ NA BRANÁCH 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

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 
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K ZAMYŠLENÍ 

 
Občas závidíme škodováckým odborům  jak dokáží zaměstnance 
zorganizovat k podpoře při vyjednávání kolektivní smlouvy a jaký nárůst 
mezd dohodnou.  Co říkají lidi ve škodovce? Zjistili jsme z jejich týdeníku 
odborové organizace.  

 
„Zajímalo mě, kolik to nakonec bude dělat čistého a musím říci, že jsem byl 
vážně mile překvapený, ve výplatě jsem měl skoro 40 tisíc korun, potěšilo 
to hlavně manželku,“ řekl našemu listu zaměstnanec, který pracuje jako 
koordinátor, jméno ale uvést odmítl. Přiznal však, že není členem odborů 
KOVO, chce to však rychle změnit. „S takovou výplatou vidím, že odbory 
mají smysl, že je to dobrá cesta. Nikdy bychom takové peníze nedostali. Je 
mi trapné, aby za mě někdo vyjednával a já se na tom nepodílel, proto 
do odborů KOVO vstoupím,“ řekl. A rozhodně není sám, za poslední 

měsíc se totiž členská základna rozrostla o desítky nových členů. Důvod je 
jasný, čím více budou mít odbory KOVO členů, tím větší mzdy mohou 
vyjednat, jak nedávno prohlásil předseda Podnikové rady koncernu 
Volkswagen Bernd Osterloh.  Právě německé odbory mají kolem 98 
procent členů a ve vyjednávání tak mají pochopitelně velmi silný 
argument – stojí za nimi de facto všichni! 

 
A o tom to je, čím méně nás bude, tím  bude hůř.             Sobolová Alena                                                                        

NA VÁLCOVNÁCH JAKO NA HOUPAČCE 

 
Zaměstnanci závodu 14 – Válcovny, pásové trati P – 1 500 i AMDS CR jsou zvyklí na ledacos. Jednou se zavírá kontidrátová 
trať, aby poté válcovala dalších několik let, pokud možno bez oprav, když už je zavřená, podruhé se zruší jedna osádka na 
hrubé trati, aby ihned museli zaměstnanci dělat přesčasové směny ve svém volnu.  
Pásová trať P – 1 500 sjela dokonce jen na dvě osádky, i když každý, kdo tomu jen trochu rozumí ví, že za těchto podmínek 
musí být náklady vyšší než zisk z prodeje. A co se stane s tratí, která je ztrátová? Jednoduše se přece odstaví! Odborníci 
říkají, že P – 1 500 musí vyrábět minimálně 30 000 t měsíčně, aby byla zisková. Takže chvíli počítejme. Karviná odebírá 
10 000 t měsíčně a chtěla by i více. AMDS CR zpracovávalo letos v průměru 16 000 t měsíčně plus cca. 2 500 t pro silniční 
svodidla a přibližně 2 000 t pro externí zákazníky. Frýdek – Místek odebíral více než 2 000 t měsíčně a rourovna asi 2 000 t. 
Ostatní dlouhodobí zákazníci kupovali 5 000 t. Navíc jsme zkušebně odválcovali zakázku pro Skopje, která nebyla 
s dodávkami z Galati spokojena a náš plech jim vyhovuje. Avizovaný měsíční odběr 5 000 až 10 000 t. Suma sumárum více 
než 38 000 t a to počítám odběr AMDS CR jen  10 000 t, když je zase ta KRIZE! Tak proč nemůže Steckel válcovat? 
Odpověď je jednoduchá. Protože Polsko nemá dost zakázek, tak dostane i ty naše!!! Nikoho nezajímá, že někteří zákazníci 
jasně říkají, že plechy z Polska nechtějí a půjdou ke konkurenci! A o ty definitivně přijdeme!  
Možná, že jsem psychicky ne zcela zdráv a slyším i trávu růst, ale nemohu se zbavit pocitu, že s námi management hraje 
betla. I vrabci na děravých střechách naši firmy si štěbetají, že v AMDS CR se chystají velké změny („zlaté padáky“). A jak se 
postupuje, aby byl o padáky odpovídající zájem mezi zaměstnanci? Každý školený manager ví, že je třeba lidi k smrti vystra-
šit! (Viz Steckel se odstaví = AMDS CR nemá práci = berte padáky, než to tu zavřeme a půjdete s holou řití! Pardon. Bez 
peněz!) 
Takže milí kolegové hlavně z AMDS CR (ale vlastně všichni kolegové, protože ti vrabci na těch děravých střechách si cvrli-
kají, že další padáky budou i v AMO) podívejte se, jak to dopadlo po letošních padácích. Místo těch, kteří odešli dřou 
v podstavech ti, co zůstali, agenturníci, kde se podíváš! Cíl našeho managementu je jasný. Zbavit se kmenových zaměst-
nanců a najmout další agenturní. Zhlédli se ve Španělsku, kde agenturníci tvoří až  30% zaměstnanců. 
Možná nejsem psychicky zcela zdráv a náš management mi dokáže, že to, co jsem tu napsal je jen výplod mého chorého 
mozku. Budu velice rád. Za všechny naše zaměstnance. A neprodleně se půjdu léčit!                               Víťa Prak.   
 

POD SVÍCNEM JE 
TMA?  
U Kováku nám nedávno 
vznikl nový parkovací 
systém v ulici k rybníčku, 
ale jen málokdo si asi 
všimnul, že vznikla tímto i 
jednosměrná ulice. Není 
výjimkou, že se najednou 
vynoří proti vám auto 
jedoucí v protisměru. 
Stání u jídelny rourovny 
na plné žluté čáře je už 
evergreen, možná do 
doby kdy bude pozdě. 
Zakázané odbočování 
doleva za zastávkou 
učiliště je na denním 
pořádku. Změníme to? 
                Sobolová Alena 

do archívu 



 
 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
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:  

® Vysoká pec číslo 3 ® Koncem května byla do provozu 
uvedena vysoká pec číslo 3, která prošla kompletní opravou. 
Tato oprava vyšla na zhruba miliardu korun. Nahradila tak 
číslo 4, jejíž životnost pomalu končí. Objem výroby by mněl 
zůstat na stejné úrovni jako v minulých měsících. Poptávka 
se totiž příliš nelepší. 
® Miliony na ozdravné pobyty ® Celkem 5 milionů korun 
poskytla naše firma na tyto pobyty. Nakonec by mnělo být 
rozděleno celkem 12,5 milionu korun. 
Společnost:  
® Polsko ® ArcelorMittal  (AM) by mněl snížit výrobu 
v Krakově a Dabrowa Gornicza (asi o 30 procent) v jižním 
Polsku kvůli situaci na trhu. Není však upřesněn objem vý-
roby a ani jedna vysoká pec by neměla být zastavena, poje-
dou však na minimální úroveň výroby. Mnělo by rovněž dojít 
ke snižování pracovních míst, asi o 10 procent.  
® Čína ® AM zvyšuje svůj podíl v čínském Valin Steel z 33 
procent až na 49 procent. Tato společnost se zaměřuje pře-
devším na automobilový průmysl. Společný podnik by mněl 
začít fungovat v první polovině roku 2014. 
® Prodej ® AM prodal v severní Americe Skyline Steel a 
Astralloy za 605 milionu dolarů. 
Průmysl:  
® V Evropě propad ® Odhady ale byly horší. Průmyslová 
produkce v eurozóně v dubnu meziměsíčně klesla o 0,8 
procenta a meziročně o 2,3 procenta, což je méně oproti 
očekávání. V celé Evropské unii klesl průmysl meziměsíčně o 
0,4 procenta a meziročně o 1,7 procenta. 
® V ČR si polepšil ® Po březnovém propadu došlo k růstu o 
2,2 procenta. Nejvíce pomohla výroba automobilů, strojů, 
elektřiny, tepla a plynu. Výroba počítačů a elektroniky naopak 
klesla o pětinu. Stavebnictví zvolnilo na 2,7 procenta, dál 
tedy padá. 
Komodity:   
® Červen 2012®:  Ocel - 788 $/t (-1,78 %),  Železná ruda - 
136.27$/t (-7.71 %) 
Akcie ArcelorMittal:   11,13 EUR (-14,11 %, 10 520 200 ks) 

                                                                      Mikula Ondřej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOKSOVNA A VÁLCOVNY SE SPOJÍ DO JEDNÉ 
ORGANIZACE 

Na společném zasedání Závodních výborů ZO Koksovna a ZO 
Válcovny, které se konalo 31.5.2012 se oba Výbory ZO 
dohodly, že neprodleně začnou připravovat sloučení do jedné 
Základní organizace, aby k vzniku společné ZO došlo 
k 1.1.2013. 
Byly jmenovány společné týmy, které budou pracovat na 
sjednocení Statutu, Volebního řádu a Hospodářského řádu.  
Tímto krokem chtějí obě Základní organizace naplnit 
strategický záměr Rady odborů na vytvoření jedné integrované 
základní organizace.  
Samozřejmě, že členství v této integrované Základní 
organizaci nabízíme všem Základním organizacím v AMO a 
dceřiných společnostech. V jednotě je síla.  
                                                  Víťa Prak a Polda Laskovský    
 

VALCÍŘSKÁ PADESÁTKA SE BLÍŽÍ KE 
ČTYŘICÍTCE 
Počasí Valcířské padesátce tentokrát vyšlo.  
Kdo nebyl na V50 může jen litovat 

  
Minulý rok bylo počasí na Valcířské padesátce fakt hnusné. 
Předminulý rok nebylo nic moc. No a letos se to s počasím po-
dařilo! To je přesně ono! Něco málo přes dvacet stupňů, slu-
níčko, občas mráček, žádný déšť a lehký větřík. Výborná kombi-
nace pro výlet na hory. A ti co vyrazili nebyli zklamáni. Suché 
cesty, krásné výhledy a výborná nálada. Dokonce jsme měli už o 
některé obavy, neboť se stále nevraceli ani z té nejkratší trasy. 
Ale nakonec večer dorazili s tím, že ta jejich trasa se jim zdála 
krátká a vydali se tedy ještě na tu delší. A že to bylo super. 
Škoda jen, že takto nestihli vystoupení hudební skupiny 
AVE!BAND.   
Děti byly zase na své trase nadšené z hledání pokladu a to byl 
ještě připraven odpolední program! Zručné malířky zmalovaly 
dětem obličeje tak, že pak mezi námi běhaly kočičky, pejsci, 
myšky a jiná zvířátka, kouzelník zase kouzlil tak, až vylézaly oči 
z důlků. No a pak ještě místní hasiči udělali na louce „pěnové 
koupaliště“. A to se teprve rodiče divili! A pro ty, co zůstali na 
noc, ještě čekal tradiční táborák, kde se zpívalo až do hluboké 
noci. Dokonce se i tančilo – ale raději jsme rychle připravili kýble 
s vodou na hašení – oheň byl přece jen docela blízko.  
Letošní 39. ročník Valcířské padesátky se opravdu vydařil. A aby 
ne! Ve Štábu V50 pro to děláme maximum! Teď se musíme 
domluvit co ještě vylepšit, aby příští rok, kdy bude  40. ročník byl 
opravdu „jubilejní“! A už teď se na Vás všechny moc těšíme. A je 
jedno, jestli Vás přijde 350 jako loni nebo ještě více než 650 jako 
letos. Hlavní je dobrá nálada. A to ti, kteří se na Valcířské 
padesátce setkávají určitě mají! 
                                                             Za štáb V50 Ivan Pěknica 
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