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KONTO PRACOVNÍ DOBY – SPÁSA NEBO 
PAST? 

 

Výsledky nezaměstnanosti zaznamenávají nepříjemné 
překvapení. V září nezaměstnanost vzrostla, přestože její 
roční průběh ukazoval spíše na pokles nebo stagnaci. 
Dává tak jasně najevo, že trh práce je letos ve velmi špatné 
kondici a firmy nemají zájem o nové zaměstnance.    

Výsledná nezaměstnanost za září je 8,4 %. Bez práce je 
aktuálně 493 tisíc osob a atak na půlmilionovou hranici se 
nebezpečně rychle blíží. V září jsou na úřadech práce pra-
videlně velké pohyby uchazečů. Nově hlášených bylo 
v devátém měsíci 61 tisíc osob a z evidence úřady vyřadily 
54 tisíc lidí. V porovnání se srpnem to je o polovinu více 
nově hlášených lidí. Září je totiž měsícem, kdy lidé nově 
nastupují do zaměstnání a firmy sem směřují začátky pra-
covních smluv. Letos se tento trend projevil ale jen velmi 
omezeně, protože byl pod taktovkou ekonomické recese. 

Proto více lidí na úřady práce přišlo než odešlo. Podniky 

letos na podzim nepřipravily dostatek volných pracovních 

míst. Tentokrát firmy nahlásily pouhých 13 tisíc nových vol-

ných míst, a to je výrazně pod očekáváními. Proto je po-

třeba, aby se tvorba volných míst mnohonásobně zvýšila. 

To se ale neobejde bez ekonomického oživení. Bez práce je 

bezmála půl milionu lidí, z toho 89 tisíc lidí s podporou 

v nezaměstnanosti. Na jednu stranu vysoká nezaměstna-

nost pomáhá brzdit celkové mzdové náklady firem, na dru-

hou stranu je to zátěž pro sociální systém i pro samotné lidi 

bez práce. Podle posledních dostupných údajů byla míra 

nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro 

mezinárodní srovnání v srpnu v ČR 6,7 %, v EU27 10,3 %.  

Nižší než v ČR byla v Rakousku (4,6 %), Lucembursku 

(4,8 %), Nizozemsku (4,9 %), Německu (5,4 %) a na Maltě 

(6,3 %). Vyšší než průměr EU27 byla ve Francii (10,7 %), 

na Kypru (11,3%), v Bulharsku (11,7 %), Litvě (12,9 %), 

na Slovensku (13,7 %), v Irsku (15,5 %) v Portugalsku 

(15,6 %) a Španělsku (24,6 %). Za Estonsko, Řecko, 

Lotyšsko, Maďarsko a Velkou Británii údaje nejsou zatím 

k dispozici (poslední dostupné údaje za červen nebo 

červenec 2012 byly vyšší než míra nezaměstnanosti v ČR).  

Zdroj: úřad práce  

Určitě nejsem jediný, kdo nad touto otázkou za posledních 
pět let trvání tohoto paragrafu v zákoníku práce, přemýšlí. 
Po přečtení dostupné dokumentace jsem bohužel došel 
k závěru, že veškeré výhody, které plynou z konta pracovní 
doby jsou jen na straně zaměstnavatele. Pro zaměstnance 
se rýsují jen samé nevýhody a to neproplacení přesčasů, 
pocit nejistoty a hlavně absolutní rozbourání soukromého 
života, kdy zaměstnanci budou znát rozvržení pracovní doby 
až týden před začátkem měsíce. Jediná zdánlivá výhoda pro 
zaměstnance je taková, že pokud zaměstnavatel nemá práci 
na celé období pro zaměstnance, tak mu nemůže krátit plat. 
To samozřejmě zní dobře, ale ne ve společnosti, která má 
licenci na agenturní zaměstnávání a může zaměstnance 
posílat do jiných společností. Aby toho ještě nebylo málo, 
tak naši zákonodárci dodali ještě do zákona o agenturním 
zaměstnávání možnost převést 120 hodin navíc do dalšího 
období. To znamená do dalšího roku. 
Konto pracovní doby má být stejně jako agenturní zaměst-
návání využíváno jako reakce na sezónní výkyvy. Jaká je 
realita agentur všichni víme a stěží si můžeme myslet, že 
nedojde k využívání  konta pracovní doby za běžného pro-
vozu. 
Ostatně sám vlastník naší firmy nazval dnešní stav, ne krizí, 
ale novou realitou.                                        Petr Slanina 

 

OZNÁMENÍ:  
 
Kolegu Vítězslava Praka vystřídal ve vedení Rady odborů 
kolega David Verner, který povede Radu do volební konfe-
rence.  
„ Uplynulé čtyři roky pro mne byly obrovskou „školou života“, 
dobou mnoha zvratů, radostí i smutku, vítězství i porážek. 
Celou dobu jsem však měl velké štěstí v tom, že mě stopro-
centně podporovali moji nejbližší, rodina, přátelé, kolegové, 
ale v neposlední řadě i Vy, zaměstnanci AMO a dceřiných 
společností. Ze srdce Vám za tuto podporu děkuji! Bez ní 
bych mohl jen těžko jednat s managementem firmy tak, jak 
jsem celé čtyři roky jednal.“         Stále Váš Vítězslav Prak  

POČET NEZAMĚSTNANÝCH SE ZVYŠUJE  
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Vzpomínáte na ekonomicky šťastné roky 2007 a 2008? Když 

ekonomika prudce rostla? Protože pýcha předchází pád, na 

sklonku 2008 a 2009 potom přišel pád výstavní. Tak tedy vězte, 

že dnes, ve druhé polovině roku 2012, kdy se podstatná část 

Evropy nachází v recesi a propadá se do ní stále hlouběji, je 

nejvýznamnější světový akciový index ( DJIA) na stejné úrovni 

na jaké byl naposledy v oné šťastné době ekonomického 

rozkvětu v prosinci 2007. Cena ropy, která krom jiného ovlivňuje 

cenu pohonných hmot, se dnes nachází asi na 115 dolarech za 

barel, tedy stojí stejně jako v červenci roku 2008. Neboli těsně 

předtím, než přišel onen velký pád. A do třetice spotřebitelské 

ceny dnes v České republice rostou vlastně stejně jako v onom 

zlatém období. A třeba ceny potravin rostou podobně nebo i víc 

než při poslední krizi.  

Není to nějaké divné? Proč tedy nestojí pohonné hmoty 33 Kč/l,  

ale stojí dnešních skoro 40 Kč/ l? Proč cena potravin a služeb 

roste? Proč nám říkají, že je krize  když ceny komodit jsou na 

stejné úrovni jako v roce 2008? Dle mého selského rozumu, 

když ekonomika roste má kam spadnout, ale kam spadne  když 

zrovna neroste?  

Zdroj : nextfinance                                       Norbert Studenka  

 

O ČEM JE DOZORČÍ RADA 

 

NĚCO JE ŠPATNĚ 
 

 

bude umožňovat diskusi nad odbornými tématy spojenými 
s vedením společnosti a vykonávat tak efektivní kontrolu nad 
činností statutárního orgánu. Klíčový je zejména požadavek na 
odbornou způsobilost členů správní rady a DR a posílení role 
nezávislých členů správní a DR.  
Jako nejdůležitější právo člena DR je právo definováno v § 66 
odst. 2 Obchodního zákoníku a to je právo na odměnu.  
Odměnu je třeba odlišovat od tantiémy, tj. podílu člena DR na 
zisku, a dalších např. naturálních plnění  ( služební auto, 
mobilní telefon).  Odměny  bývají různé ( např. ČEZ v roce 
2008 za jedno zasedání 158 328,-Kč a  počet zasedání byl 
v roce celkem 18) a jsou ve většině vázány na účast na 
zasedání.   
( za použití zdroje „Dozorčí rada v obchodních společnostech.“ 
od Ivana Rady)                                            Sobolová Alena  

     

 

 

Nejdůležitějším úkolem DR  je kontrola činnosti statutárního 
orgánu. Kontrola se týká jak vnější, tak i vnitřní působnosti 
představenstva. DR přitom zkoumá činnost statutárního orgánu 
jak z hlediska dodržování právních a vnitřních předpisů společ-
nosti, tak i z hlediska řádnosti výkonu funkce, tj. jednání jednot-
livých členů statutárního orgánu s péčí řádného hospodáře, 
dodržování zásady loajality, dodržování povinnosti mlčenlivosti 
atd.  
Podíl zaměstnanců na utváření DR má svůj původ ve francouz-
ském a německém právu  (německé odbory vznesly požadavek 
účasti zaměstnanců na složení DR, ale i statutárního orgánu již 
v roce 1946 a tento postoj se setkal s pochopením na straně 
akcionářů právě proto, že představoval možnost jak zmírnit 
kontrolu oblastí těžkého průmyslu ze strany spojeneckých 
mocností). 
Otázka podílu zaměstnanců na řízení společnosti prostřednic-
tvím jejich členství v DR vyvolává doposud velké diskuse, co do 
oprávněnosti takového zásahu do vnitřních poměrů společnosti.  
Jako argument proti principu spolurozhodování zaměstnanců 
se zpravidla uvádí skutečnost, že jde o zvýhodňování jedné 
skupiny věřitelů oproti ostatním. Jako argument se uvádí i sku-
tečnost, že zaměstnanci mohou již tradičně chránit svoje zájmy 
ve společnosti účinně prostřednictvím odborových organizací a 
nověji i rad zaměstnanců a účast v DR je proto nadbytečná.  
Nepochybné je i to, že zaměstnanci nutně v některých přípa-
dech upřednostňují svoje zájmy před zájmy společnosti  ( např. 
v případech rušení pracovních  míst ) a že zapojení zaměst-
nanců zvyšuje náklady společnosti.  Zvyšuje se tlak na regulaci 
jak v rámci práva  EU , tak i práva jednotlivých členských zemí. 
V příloze doporučení Evropské komise  2005/162/ES se hovoří, 
že by to měl být člen nezávislý, tedy by to  neměl být ani za-
městnanec společnosti, ani zaměstnanec dceřiných 
společností, ani osoba která by měla úzké hospodářské nebo 
osobní vztahy se společností nebo osobami v jejich vedení či 
osoby v příbuzenském vztahu.  
Hlavní povinností je závazek člena DR  nadřadit  zájmy spo-
lečnosti  všem zájmům ostatním. Bude-li vedle těchto zájmů 
funkcionář sledovat i zájmy jiné, půjde o porušení této povin-
nosti. Ve vztahu k zájmům společnosti se postupem času vyvi-
nuly dvě základné teorie, jež prezentují dvě odlišná východiska 
k dané problematice a které jsou v mnoha ohledech proti-
chůdné. U kořenů první z nich stojí úvaha, že společnosti musí 
generovat takový zisk, aby podíl akcionářů na zisku společnosti 
byl větší než zisk z uložení jejich investic na bankovní účet. Zisk 
společnosti a zprostředkovaně i jejích společníků potom za-
kládá důvěru ze strany dalších investorů a věřitelů, která umož-
ňuje společnosti další růst. Na druhé straně se uvádí, že nejen 
kapitál, ale i lidské zdroje vytváří hodnotu společnosti. Společ-
nost tak má při svém rozvoji brát v úvahu nejen zájmy akcio-
nářů, ale i ostatních zájmových skupin ( zejména zaměstnanců, 
věřitelů, zákazníků atd.) 
Povinnost vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře u člena 
DR vyžaduje jistou minimální úroveň profesionality, tedy zna-
losti a schopnosti, které by měla každá osoba v takové funkci  
splňovat.  Tato „odbornost“ by měla zahrnovat základní znalosti 
z oblasti ekonomické, právní a problematiky faktického řízení 
společnosti. Zcela jistě však nepůjde o odbornost vázanou na 
dosažení formálního vzdělání v těchto oblastech. Odborností 
v hledaném slova smyslu je třeba rozumět úroveň schopností a 
znalostí, které lze předpokládat u členů orgánů různých společ-
ností a jejichž existence by připouštěla, aby člen DR mohl bě-
hem krátkého časového období se stejnou mírou kvality vyko-
návat svou funkci u jiné společnosti s naprosto odlišným před-
mětem podnikání.  Správní nebo DR by měla sama stanovit své 
požadavky na složení, a to s ohledem na strukturu a činnost 
společnosti a pravidelně své složení v tomto ohledu hodnotit.  
Členové mají mít takové znalosti, aby mohli věcně a kvalifiko-
vaně posoudit listiny a informace. Spolu s např. rakouskou či 
anglickou judikaturou lze shrnout, že měřítko povinné péče  
předpokládá u členů DR nadprůměrnou inteligenci, která jim   



 
 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
                                                                                                           

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

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 
si tež všimnul, že sem jakisi aktivni a stiham 
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Už jste někdy přemýšleli, proč mají banky takový zájem na tom, 
abyste platili kartou, a proč nabízejí bezúročné období u kreditních 
karet? V tomto článku se exkluzivně dočtete detaily ze zákulisí 
bankovního ziskového modelu.  

Provize z každého obchodu - Věděli jste, že za každou platbu 
kartou, provedenou u obchodníka, musí obchodník zaplatit? Ano, 
je to tak! Obchodníci bance odvádějí smluvně dohodnutou provizi. 
Výše provize je stanovena individuálně a je odvozena od obratů 
konkrétního obchodníka. Jinou provizi bude bance odvádět majitel 
butiku, jinou obchodní řetězec. Provize může činit až 3 % z 
placené částky. Má-li obchodník marži pod třemi procenty, 
dostane se kvůli platbě kartou do mínusu. 

Za co a komu obchodníci platí? Část provize kryje náklady na 
instalaci a provoz platebního terminálu; do nákladů na provoz mů-
žeme dále započítat náklady na údržbu IT systémů, investice do 
inovací, bezpečnosti, náklady na zaměstnance, provoz call centra, 
zasílání výpisů atd.  Část poplatku jde také karetním asociacím. 
Nejznámější asociace jsou VISA, MasterCard, Maestro, Amecican 
Express a Diners Club. 

Poplatek za vedení a úrok z čerpání - Doposud byla řeč o 
platebních kartách, tedy kartách, které jsou spojeny s vaším 
běžným účtem a nepustí vás do mínusu. U kreditních karet lze, 
krom provizí z transakcí, vydělávat i na dalších věcech.  Tou první 
jsou úroky z čerpané částky při nesplnění bezúročného období.  

 

 

PROČ BANKY CHTĚJÍ, ABYSTE PLATILI KARTOU?  

Dnes již většina bank u kreditních karet nabízí 45 denní až 50 
denní bezúročné období, přičemž toto období banky počítají 
různě. Úroky z čerpání prostředků na kreditní kartě, se po uplynutí 
bezúročného období, pohybují mezi 17 až téměř 30 % p. a.      K 
úrokům můžeme (ale nemusíme) připočítat měsíční poplatek za 
vedení karty. Poplatky se obvykle pohybují kolem 45 až 60 Kč, 
kdy stejně jako u bezúročného období záleží na politice banky. V 
případě aktivního používání karty se však můžeme běžně setkat s 
odpuštěním tohoto měsíčního poplatku. Například obrat cca 3000 
Kč v daném měsíci, je u některých bank, důvodem pro upuštění 
od účtování poplatku za vedení nebo důvodem k refundaci 
poplatku. 

Jak se vyhnout zbytečným poplatkům? Kreditní karta je určena 
zejména pro krátkodobé vykrytí výpadku příjmů, k 
opakovanému čerpání, k platbám přes internet. V zahraniční je 
například kreditní karta upřednostňována před klasickou.  
Příkladem špatného používání kreditní karty je dlouhodobé 
jednorázové čerpání limitu, kdy začínají nabíhat poplatky a 
úroky. Poplatek za vedení by vám mohl být odpuštěn v případě 
vytvoření bankou stanoveného měsíčního obratu. 

3 rady závěrem - Je zapotřebí si uvědomit, že se u kreditních 
karet nejedná o vaše peníze, ale o peníze banky, které budete 
muset vrátit. Kreditní karta sloučí k předem určeným účelům a 
používání karty jiným způsobem se vám prodraží. Hlídejte si 
bezúročné období a kontrolujte měsíční výpisy transakcí. 
                                                                      zdroj : www.finance.cz  

 

A su tu zas po delši době. Zdravim všicky 
v Dombase aj v ceruškach. Jak tak čučim 
okolo nestačim se divit. Zasek vyhlašene 
padaky, fakt nechapu jak to chcou všicko 
stihat bez lidi. Za chvilu budou muset 
majstři nastřelit robotnikum sledovaci čipy 
do prd…, aby je na trati vůbec našli. Rad 
bych věděl s kolika lidma to tu ukočirujem, 
nebo nam hlavouni z řeďaku neřikaji 
všicko. Furt vykřikuji krize a nestabilni 
evropa a jezdi se poslední dobou nějak 
často  radit na centralu. 
To ježděni jim asi pomohlo k navrhu kolek-
tivky. Je to fakt poprve co vedeni přišlo 
taky s navrhem, jak sem to zahledl poprve 
byl sem rad, že nejsem po jidle, zvedl se 
mi slušně kufr. Tomu se fakt řika pořadny 
vyvar, co šlo osekali. Jen tak pro přiklad. 
Jedna zvěciček co chce vedeni zrušit, 
nebo to navrhuje, jsou připlatky za odpo-
ledni. Asi je to pro ně velka finančni zatěž 
a fabrika by to nemusela přežit nebo by 
mohla neskutečně krvacet. Další chuťovky 
sou třeba zrušení směnoveho připlatku  
nebo odměna za odrobene roky. Tož podle 
mě se tahle odměna vyplaci aj v ostatnich 
fabrikach v okoli. Podle vedeni už není in 
byt u jedne fabriky dluho zaměstnany, 
sami se na svojich postach střidaju jak 
fusekle na haksnach. Fakt museli velmi 
myslet na to největši bohatstvi fabriky, 
zaměstnance, tak jak o tom mluvi na kaž-
dem jednani a tiskove zpravě. Ještě ne-
davno všici z vedeni mluvili, že zaměstnan- 
 

 

 

ci sou největšim pokladem, ale jak znam 
historii tak byl poklad fajnově zakopany 
pod zemi, aby se k němu nikdo nedostal. 
Těch fajnovych navrhu je v  kolektivce 
vedeni fakt dost, určitě každou chvilku 
mysleli na blaho všech ve fabrice. Znate 
ten pocit, kdy se festovně zašpinite 
v robotě. Ti co musí robit v bincu měli 
možnost se okupat v pracovni době, ve-
deni aj tohle z kolektivky vyhodilo. Jako 
duvod odpovědělo, že to už není 
v zakoniku práce, ono to neni enem o 
zakonech, ale aj o tom, že v kanclu se 
nezašpiniš a jak ti utne šichta, tak deš 
dom. Ale když si špinavy od roboty až za 
ušima a mate padla, tak zalezete do 
sprchy a vylezete po delši době a to je vůči 
těmto robotnikum nefer. Tyhle ty tahy ve-
deni jasně naznačuji, že chcou maximalně 
ušetřit na lidičkach v přištim roku, o něja-
kem zasadnim navyšeni tarifu z jejich 
strany tež nebude při vyjednavani asi 
dluho řeč. Robota narusta, nejsou vyrov-
nane platove rozdily po jarnich padacich a 
navrhy kolektivky a omezeni investic tež 
není pro fabriku optimalni. Sem velmi 
zvědavy jak se bude kolektivka vyjednavat, 
ta co plati včil, by měla ve velke časti byt 
voditkem. 
Teď odbočim, o zdraženi mobilnich tarifu 
ve fabrice se nakecalo dost. Včil sem se 
chtěl podivat jaky mobil si k tomu mojimu 
tarifu možu vybrat. Po nove registraci sem 
vyvalil oči na užasnou nabidku. Už není  
 

 

užasnou nabidku. Už není rozděleni 
podle tarifu a ceny převyšuji současnou 
nabidku internetovych prodejcu. Je to 
další spackany benefit pro zaměst-
nance, už aby se oficialně vyhlasilo 
nove vyběrove řizeni na operatora. 
Tož budu se lučit, mějte se fajnově, 
vyjednavačum přeju pevne nervy a 
ostre lokty, budou to potřebovat.             

                                                                                                                                                                                                                     
                   Vaš Dombasak  
 

 

 

 

http://rejstrik.finance.cz/69345724-mastercard-europe-sprl-organizacni-slozka/
http://rejstrik.finance.cz/25705369-diners-club-czech-sro/
http://www.finance.cz/ucty-a-sporeni/platebni-karty/
http://www.finance.cz/ucty-a-sporeni/bezne-ucty/
http://www.finance.cz/uvery-a-pujcky/kreditni-karty/
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/dluhy-a-zavazky/12499-jak-podat-zalobu-na-zaplaceni-dluhu-kamaradem-kamaradkou-postup.html
http://www.finance.cz/


 
 

 

 

 
 
 
                                                                                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
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 

PORKOVÁK   4 

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 

ZAVEDENÁ ZNAČKA www.valcovny.cz KONČÍ  

 
Nic netrvá věčně. Jsou značky, které zaniknou dříve, 
než si vůbec někdo všimne že existují, jsou značky, 
které po mnoha letech úspěchů podlehnou tvrdému 
konkurenčnímu boji, ale jsou také značky, které jsou 
úspěšné a přesto zanikají. Ruší je jejich vlastníci, 
kteří chtějí postoupit dál, dostat se výš, být ještě 
úspěšnějšími. A s původním názvem, značkou, 
logem toho nebudou schopni docílit. Stejný osud 
potkal dnes zavedenou a troufnu si neskromně 
tvrdit, že i úspěšnou značku www.valcovny.cz.  
Jak jsme Vás již informovali, základní organizace 
Válcovny a Koksovna pracují na spojení obou zá-
kladních organizací do jedné od 1.1.2013. A právě 
proto musí skončit www.valcovny.cz. Značka, kterou 
jsme léta budovali a která je pro nás hodně citovou 
záležitostí!  Podřizujeme své zájmy budoucnosti. Je 
nám jasné, že koksaři se nebudou přejmenovávat 
na valcíře. A ani valcíři na koksaře.  
A hlavně proto, aby do integrované základní organi-
zace mohli vstoupit další, měníme dobrovolně, ale 
s velkým sebezapřením svůj název Základní organi-
zace OS KOVO Válcovny Mittal Steel Ostrava na 
Základní organizace OS KOVO ArcelorMittal Česká 
republika.   
Naše Sbohem značce www.valcovny.cz je snazší 
díky tomu, že pevně věříme v úspěch nové značky. 
Uděláme pro to maximum. 
 
 Vítězslav Prak, předseda ZO OS KOVO 

 ArcelorMittal Česká republika. 

 

 

             Ekonomické Okno  
 
Ostrava:  
® Padáky ® Celý říjen je možno podepisovat dobrovolný odchod ze 
zaměstnání. Co se týká násobků platů, tak nyní je možno získat tímto 
způsobem 11 – 24 měsíčních průměrných platů. Ukončení pracovního 
poměru bude pro všechny podepsané padáky ke 30.listopadu 2012. 
® Druhý nejlepší zaměstnavatel regionu ® Po dvou prvenstvích v 
letech 2010 a 2011 získala letos naše společnost v soutěži Sodexo 
Zaměstnavatel regionu 2012 druhé místo. Její projekt „Talent 
Management“ byl navíc vybrán jako nejlepší a postoupil mezi čtyři 
projekty, které se v celostátním kole utkají o titul nejlepší personální 
projekt. 
® Mzdy ® Odbory žádají růst mezd o násobky inflace. Odbory v 
příštím roce předpokládají inflaci mezi dvěma až 2,5 procenta. 
Jednání samozřejmě budou pokračovat. 
® Pomoc seniorům ® 96 tisíc od ArcelorMittal Ostrava putuje 
seniorům do Charity Kopřivnice. 
® Kotlíkové dotace ® Od zástupců naší firmy bylo věnováno pět 
milionů korun na kotlíkové dotace. Moravskoslezský kraj má nejvyšší 
hustotu kotlů na kilometr čtvereční. 
Společnost:  
® Část francouzského závodu uzavřena® Minule jsem psal o stávce 
ve Francii. Nyní přišla informace o trvalém uzavření části 
francouzského závodu, dojde ke ztrátě až 600 pracovních míst. 
® Peníze mizí z Belgie ® Společnost ArcelorMittal Finance and 
Service Belgium snižuje svůj základní kapitál o 38,6 miliardy euro. 
Tento základního kapitál bude rozdělen mezi akcionáře, a tudíž bude 
převeden do Lucemburska. 
Průmysl:  

® Evraz Vítkovice Steel v Ostravě pozastavila provoz ocelárny® 
Především kvůli nízké poptávce na trhu válcovaných výrobků a úsilí 
společnosti pro optimalizaci zásob surovin. Proto je možné, že 
ArcelorMittal Ostrava může snížit pro 4Q letošního roku poptávku po 
koksovatelném uhlí. Zaměstnanci se obávají o práci. Letos firma 
propustila okolo 200 pracovníků.   
® V EU rostl, v ČR propadl ® Evropská průmyslová výroba v srpnu 
navázala na červencové výsledky a opět meziměsíčně vzrostla. V 
eurozóně se navýšila o 0,6 % a v celé EU o 0,3 %. V ČR však 
produkce klesla o 2,9 %, nejvíce ze všech států, u nichž jsou data 
dostupná. Meziročně produkce v EU nicméně stále zaostává. 
Komodity:   
® Září 2012®:  Ocel – 736 $/t (+0,82 %),  Železná ruda - 99.47 $/t  
(-7,73 %) 
Akcie ArcelorMittal:   11,53 EUR (-8,57 %, 6 842 600ks) 
                                                                                      Mikula Ondřej 
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