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JE TO VÍC NEŽ MĚSÍC… 
 

 

 
Je to více než měsíc, co nám byly oznámeny závažné změny v personálním obsazení vedení naši 
společnosti a změna zařazení AMO do segmentu plochých výrobků. Krizový štáb, který na zá-
kladě těchto skutečností vznikl má za sebou první měsíc své činnosti. Za tuto dobu jsme stihli 
jednat s CEO FCE panem Sanjayem Samaddarem, CEO AMO panem Tapasem Rajderkarem, 
uspořádali jsme čtyři mítinky, kterých se zúčastnilo skoro tisíc zaměstnanců, jednali jsme 
s primátorem města Ostravy panem Petrem Kainarem a jeho náměstky, s prvním náměstkem 
hejtmana panem Novákem, který je zodpovědný za ekologii, se senátorem Maštalířem, několi-
krát se Krizový štáb sešel s personálním ředitelem panem Rafajem.  
Na vrcholné vedení FCE i AMO jsme poslali dva dopisy, ve kterých jsme je upozorňovali na ne-
přípustnost omezování prvovýroby v Ostravě, hlavně na Vysokých pecích, o nutnosti pravidelné 
údržby výrobních agregátů, o závazcích našeho vlastníka uskutečnit důležité investice a 
v neposlední řadě o nutnosti dodržovat ekologické limity od 1.1.2012. 
Oslovili jsme tisk, televizi i rozhlas, díky čemuž se nám podařilo vyvolat zájem médií o dění 
v naši společnosti. Tento zájem trvá neustále a je evidentní, že média se postavila na naši 
stranu. 
Krizový štáb začal připravovat ostřejší protest proti snižování výroby v AMO a odsouvání schvá-
lených investic, proti omezování finančních zdrojů na opravy. Jak se dočtete na jiném místě to-
hoto čísla, 7. prosince se bude konat celoevropský Akční den protestů proti asociální politice 
ArcelorMittal, proti devastování výrobních zařízení. 
Dlouhou dobu jsme nedali hlasitě najevo, že nemíníme mlčky přihlížet chátrání naší firmy, že 
nesouhlasíme se stálým snižováním počtu kmenových zaměstnanců, že se nám nelíbí nenažra-
nost vlastníků ArcelorMittal. Když někdo káže vodu a přitom pije víno, neměl by při tom alespoň 
mlaskat! 
Pouvažujte o tom, vážení spoluzaměstnanci!     
                                                                  Vítězslav Prak,  
         člen Krizového štábu a  předseda Rady odborů OS KOVO, ArcelorMittal Česká republika       
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Evropské odbory, zaštítěné Evropskou federací kováků (EMF) vyzývají všechny 

zaměstnance ve skupině ArcelorMittal a v subdodavatelských společnostech, aby se 

připojili k  Evropskému akčnímu dni solidarity, který EMF pořádá dne 7. prosince 2011 na 

protest proti plánovanému uzavírání závodů, restrukturalizačním plánům a dalšímu 

snižování počtu trvalých pracovních míst, což z dlouhodobého hlediska ohrožuje 

životaschopnost největšího evropského výrobce oceli. Protestní akce se uskuteční ve všech 

závodech korporace  ArcelorMittal a subdodavatelů po celé Evropě. Budeme protestovat 

proti současné strategii korporace. Chceme vyjádřit rozhořčení a obavy, týkající se:  

 

 Strategie průmyslového managementu, která se zvrátila v politiku čistě finančního 

managementu  (za každou cenu a do poslední chvíle maximalizovat obrat hotovosti, 

udržet vysoké ceny oceli, i když to znamená, že skupina AM ztrácí část podílu a 

zákazníků na trhu s ocelí). 

 Strategie, která generuje více a více profitu pro vlastníka a naopak méně a méně 

pracovních míst (korporace ArcelorMittal od roku 2006 zrušila více než 30 000 

pracovních míst). 

 Nedostatku strategických investic a nákladů na údržbu a opravy zařízení závodů a velice 

nízké úrovně investic do výzkumu a vývoje oproti největším konkurentům ArcelorMittal. 

 Absurdní politiky, týkající se kompetencí a kvalifikací, když jedno hromadné propouštění 

stíhá druhé (kdy kvalifikovaní kmenoví zaměstnanci jsou propouštěni a posléze již coby 

bývalí zaměstnanci jsou žádáni, aby se vrátili, z důvodů nedostatečného know-how pro 

fungování zařízení). 

 Jednostranného rozhodování bez  konzultací s orgány zastupujících zaměstnance a 

neplnění existujících dohod.  

 

Evropské odbory sdružené pod EMF vyzývají korporaci ArcelorMittal k: 

 

 vývoji průmyslového projektu zaměřeného na budoucnost, který se zakládá na inovacích, 

vývoji know-how a výzkumu a vývoje, za účelem výroby oceli zítřka; 

 vypracování ambiciózní politiky, zacílené na údržbu a další rozvoj kompetencí a lidského 

kapitálu; 

 plnému souladu/dodržení závazků a dohod, učiněných od fúze v roce 2006; 

 plnému respektování práv na informování a projednání na národní a evropské úrovni, 

zejména s ohledem na zohlednění alternativních řešení, navržených zástupci zaměstnanců 

s ohledem na udržení jednotlivých závodů; 

 využití období snižování výrob na investování do renovaci zařízení závodů,  k 

modernizaci provozů a na proškolování zaměstnanců. 

 

Evropské odbory učiní vše, co bude v jejich silách, aby zajistili, že ocel musí zůstat jádrem 

integrované a nezávislé evropské průmyslové politiky. V této souvislosti odbory požadují, aby 

rovněž evropské státy intervenovaly do řízení ocelářského průmyslu.  

 

                                                                                                                      Polda Laskovský  
 

►     VÝZVA K MOBILIZACI 

DNE 7. PROSINCE 2011  ◄ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  

 

 

 

  

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

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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usla vyčerpanim. Vyborna zabava, 
navrhuji vytahnut z rukavu nahradni plan 
a zrobit cosi pořadneho s velkou 
paradou, zatím to vypada na pořadny 
umiraček. 
Tak a včil něco na konec,jak sem slišel, 
bylo vyhlašene vyběrove řizeni na fabri-
koveho kuchtika. Sem zvědavy jak male 
děcko pod stromkem o vanocach kdo 
bude vařit a hlavně jestli to bude poži-
vatelne a kolik za to budeme muset vy-
tahnout z kešeni. Teď se s vami rozlu-
čim, jdu si dat maleho frťana, sem včil 
nějaky rozhozeny ze všickeho.             

 
                                                          
                    Vaš Dombasak  
 

Je zas měsíc fuč a ja su tu znovu v plne 
sile. Tož te fyzicke je zatím dostatek, ale 
te psychicke bych potřebovat paru kyblu. 
Poslední dobu je těch fajnovych infor-
maci nějak moc. Jeho ekcelence majitel 
řadi jak černa ruka v evropě a kosi jednu 
fabriku za druhu. Hlavně myslet na svoje 
blaho a blaho svoji rodiny, to že ohrožuje 
tisice rodin ho vůbec nezajima a jen 
kalkuluje, aby co nejvic ziskal na divi-
dendach. Eště že umi tak fajnově využi-
vat slovo krize, to neni strašak, ale enem 
vymluva proto aby mohl snižit drasticky 
naklady a hlavně počty zaměstnancu. 
Jak tak o tom moje kura šediva šroti tak 
začina vylizat taka kaciřska myšlenka, 
už tady asi nejde o zachovani trhu a byt 
top na trhu. Včil jde hlavně dostat pod-
kontrolu co nejvic trhu se surovinami. 
Hlavně ať to sype s minimem zaměst-
nancu. No a v také podroušene naladě 
chodime do roboty a mame se chovat 
bezpečně a všicko dodržovat když ve-
deni fabriky nam předava také stresujici 
informace. Nikdo nevi nic přesně, furt se 
přesuvaji datumy a robotnici su v pasti a 
čekaji jak dluho se bude valcovat a na  

 

 

 

 

kolik čet. Všicko pro pohodove 
pracoviště. 
A včil z trocha jineho sudu. Bliži se še-
desate vyroči nejlepši fabriky Moravsko-
slezskeho kraje. Všude se piše o tom jak 
sme nejlepši, ale zaměstnaneckou 
oslavu nakonec zrušime. Podle mojiho 
nazoru nic nevylepši ani listek na kon-
cert regionalniho radia, možna sem za-
ujaty tim že poslucham jiné a ne jedno. 
Je to asi normalni, že si pustim radiovou 
stanici podle nalady. Ale to sem odbočil, 
nedavno u konkurence se rozdavali při 
vyroči eura, potěšili každeho a všici do-
stali stejny obnos do šrajtofle bez rozdilu 
estli je to dělňas, majster nebo ředitel. 
No koněčně spravedlivě rozdělena od-
měna, bez strkanice na listky na koncert. 
Tak jak se furt hraje na dobre vnimani 
fabriky, tak tady se šetři na špatnem 
mistě. Je pravda že se muže s fabrikou 
stát cokoli, ale na druhu stranu jen při-
pominat vyroči fotkana ve vystavni sini je 
ubohe. Je to jak listovani fotoalbem u 
hruškoviteho kafe ve společnosti sylně 
senilnich duchodcu, polovička neslyši 
vyklad, bo je hlucha a druha polovička 

CO SE DĚJE KOLEM KOLEKTIVNÍ 

SMLOUVY v AMO? 

Kolektivní smlouva platí do konce roku 2012 a 
mzdová část D platí do konce ledna 2012. 
Jelikož se od  1. ledna 2012  mění  zákoník práce, 
je nutno změnit i některá ustanovení v platné KS . 
Po vzájemné dohodě, začala Dohodovací komise 
(DoKo) pracovat na těchto změnách již v létě a 
jsou nyní v podstatě již připravena všechna do-
tčená ustanovení.  Bohužel se DoKO nescházela 
tak často jak bylo potřeba, abychom mohli říct, že 
máme již nyní prodiskutována  i další  ustanovení  
tak, že by se  ve mzdové části jen v závěru roku 
doplnila čísla či procenta. 
Osobně se domnívám, že je to problém  všech 
vyjednávání, že se  to nechává vše  na poslední 
chvíli.  
Zákonný termín k předložení mzdové části pro 
kolektivní vyjednávání  je do  konce listopadu, 
takže je nejvyšší čas.  
V současnosti je složitá situace, ale to nic nemění 
na tom, že kolektivní smlouva patří mezi důležité 
záležitosti a nelze ji opomíjet jen proto, že jsme se 
dostali do stavu krize.  
                                                  Sobolová Alena  
 



 
 

 

 

 
 
 
                                                                                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
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:  

® Nový minibus ® Auto za téměř 600 tisíc korun věnovala 
naše firma obvodu Radvanice a Bartovice.  Předání pro-
běhlo během oslav 115 let od založení tamního sboru dob-
rovolných hasičů.  
 ® Ocenění ® Ocenění Český Patron, kterou pořádala 
Hospodářská komora ČR, obdržela naše společnost. Hos-
podářská komora ocenila ekologickou investici za miliardu 
korun do odprášení provozu jako nejvýznamnější podnikový 
příspěvek k ochraně životního prostředí v republice.  
® Výměna ředitelů ® Dosavadní šéf huti Augustine Kochu-
parampil v Ostravě už působit nebude.  Navíc náš závod byl 
přesunut do divize Flat Carbon Europe (divize plochých 
výrobků). Novým ředitelem je  Tapas Rajderkar 
® PR Agentura ® Od května do července si ostravský hutní 
gigant vybíral public relations agenturu. Tou se stala spo-
lečnost Ami Communications. Úkolem bude určitě zlepšení 
vztahů s obyvateli nejvíce znečištěného regionu v Česku a 
podobně. 
® 70 výpovědí pro Zámečníky Holub ® 70 zaměstnanců 
firmy Holub dostalo výpověď, pracovali u nás jako externí 
dodavatelé. Nejsou zakázky, tudíž ani práce pro tyto za-
městnance, jejich situace je o to horší, že nedostanou od-
stupné. Jde o jeřábníky, skladové dělníky apod. 
® Spuštěny filtry ® Jak asi všichni víte, tato miliardová 
investice do ekologie  již byla uvedena do provozu na aglo-
meraci Sever, kde se emise prachu sníží o 70 procent, tedy 
270 tun ročně. 
® Signál regulace ® V posledních dnech nás trápí inverze a 
smog, s tím spojený signál regulace, jenž nutí omezovat 
provoz. Poslední byl vyhlášen v sobotu večer, tedy  12.11. 
Společnost:  
® Zisk klesl o polovinu ® Za snížení zisku skupiny Arcelor-
Mittal může nejistota na trhu a ekonomické podmínky. Vý-
sledky jsou horší  než se předpokládalo. Poptávka po oceli a 
s ní i její hodnota klesá, zatímco cena ostatních surovin, 
jako například uhlí, roste.  Společnost na tyto výsledky 
reagovala trvalým nebo dočasným zavřením hutí ve Francii, 
Německu, Lucembursku, Polsku, Belgii a Španělsku. 
Komodity:   
® Září – Říjen 2011®:  Ocel  –  803 $/t (-5,75%),  železná 
ruda – 150.43$/t (-15.1 %)  
Akcie ArcelorMital:   13,75 EUR (-1,43 %, 8 981 800 ks) 
                                                        Mikula Ondřej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  

 
Vážení přátelé, 

po mnohaletém úsilí se konečně podařilo získat souhlas obnovit 

Bezručovu chatu na Lysé hoře. Přípravné práce již byly 

zahájeny. 

Obracíme se proto na Vás s prosbou o příspěvek. Přispějte, 

prosím, dle svých možností na tento významný projekt. 

Investorem stavby je Klub českých turistů. Rozpočtové náklady 

činí asi 30 mil. korun.  

Finanční příspěvek je možné poskytnout: 

1. Pomocí dárcovské SMS 

Na číslo 87777 se zašle tato zpráva:        

DMSmezeraGIGULA 

Cena DMS je 30 Kč, z toho příspěvek na Bezručovu chatu činí 

27 Kč.        Gigula je starý název Lysé hory. 

2. Bankovním příkazem 

Na transparentní účet u Raiffeisenbank:     

330010033/5500 

Pro identifikaci můžete uvést jako variabilní symbol své rodné 

číslo nebo IČO firmy.  

3. Darovací smlouvou 

Pro ty, kteří chtějí vyjádřit své podmínky pro dar, je možné 

připravit darovací smlouvu pro KČT. V tom případě se prosím 

spojte:      na telefonním čísle:       +420 604 984 577    

nebo na e-mail:   plusline@seznam.cz  

Každému  dárci (kromě  dárcovských SMS) vystavíme na 

požádání doklad o poskytnutém daru pro Vaše daňové přiznání.  

Každý dárce , který zašle částku 10 000 Kč a více, bude navždy 

zveřejněn 

na tabuli cti v nové chatě.  

Informace o stavu sbírky budou uváděny na webu:  

www.bezrucovachata.cz , další informace lze nalézt na webu 

www.lysahora.cz  

Prosíme všechny příznivce, aby oznámili tuto informaci všem 

známým a přátelům a podpořili tak dobrou věc.   

                  Klub českých turistů, oblast Moravskoslezská 
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