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Ze společnosti ArcelorMittal Ostrava se již v minulosti vyčleňovalo a asi se bude i 
nadále vyčleňovat. Na pořadu dne je vyčlenění části závodu Energetika. 
 
Vedení společnosti tento záměr oznámilo 28.1. 2010. Hlavním důvodem je možnost 
získat finanční výhodu plynoucí z nové legislativy ( zatím ještě neschválena) 
ohledně nákupu emisních povolenek CO2 po roce 2012. V roce 2013 začne platit 
klimaticko-energetický balíček jehož součástí je povinnost společností vyrábějících 
elektrickou energii s vypouštěním emisí CO2 nakupovat veškeré povolenky na trhu. 
Výjimku tvoří výrobci elektrické energie, kteří podají včas žádost o bezplatné 
přidělení části povolenek jejíž součástí musí být i návrh plánu investic na snížení 
emisí CO2. Dle v současné platné definice výrobce elektrické energie musí tento 
předložit podklady státním orgánům jako samostatná společnost a nikoliv jako 
součást hutního podniku. 
Vyčlenění je možné již k datu 1.4. 2010.  Pro zaměstnance byly zorganizovány dva 
informační mítinky a vydáváme pro ně písemný  materiál s informacemi, které 
postupně doplňujeme , dle běhu času. 
Můžeme polemizovat o tom zda je to správné či nikoli, ale termín  pro realizaci 
záměru již  klepe na dveře. Pravděpodobně se nedá vše v tak krátkém čase doladit 
do posledních detailů, možná si pak budeme nějaký čas připadat jako ten brambor 
v škrabacím stroji. Jsem- li  příliš velký, budu oloupán tak, abych byl stejné velikosti 
jako ti kolem. Jsem-li malý ani mě to neoloupe a pak mě kuchař  z kotle vyhodí .   

Záv. 2 bude vyčleněn v termínu k 1.1. 2011.                                         Sobolová Alena  

VYČLEŇOVÁNÍ POKRAČUJE… 
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    V JÄKLU NEMAJÍ JÄKL! 
 

 Jsem domácí kutil, a při jedné ze svých kutilských aktivit jsem se dostal do značných 
problémů. K tomu, abych mohl upravit část bytového zařízení, jsem potřeboval uzavřený 
ocelový profil ( jäkl ) v rozměru 50x40mm. Tloušťka stěny nebyla směrodatná. Jako 
dlouholetý zaměstnanec naší firmy jsem bez váhání navštívil naši Hutní maloprodejnu. Mu-
sím se přiznat, že referentka, která odpověděla na můj požadavek, mně nachytala 
nepřipraveného. Věděl jsem, že naše dceřiná společnost AMTPK tento druh zboží vyrábí, 
proto jsem vůbec nečekal, že ve skladu není. Uznávám, že ve skladu nemohou mít 
všechno, ale odpověď na mou otázku, proč výrobek naší dceřiné 

 společnosti nemají na skladě mne doopravdy překvapila. Nesmíme nakupovat materiál zvenčí! Můj argument, že 
AMTPK je přeci naše dcera byl zamítnut s tím, že ani od dcer nesmíme brát zboží.  
Věřil jsem tomu, že všemocná ruka trhu, jak hlásal náš prezident v době, kdy byl ministrem financí, vše vyřeší a tento 
profil nebude problém sehnat. Bohužel jsem záhy zjistil, že onen výrok tohoto pána byl stejně hloupý, jako jeho další, 
např. že nezná špinavé peníze, nebo poslední perla, že se vlastně nikdo z jeho okolí nesetkal s korupcí. Prý o ní 
všichni mluví, ale nikdo s ní osobně neměl tu čest se potkat.  
Možná se mýlím, ale někde v dlouhodobé paměti se mi vyrojila vzpomínka na kauzu, kdy jeden ze synů dnešního 
prezidentského páru používal automobil,  který měla k dispozici nynější první dáma jako členka dozorčí rady v jednom 
nejmenovaném, státem ovládaném podniku. Jestliže máte pocit, že jde o ČEZ, tak věřte, že jde o podobnost čistě ná-
hodnou. A že generální ředitel této firmy dal 100 000 000 kč jako osobní  dar soukromé škole, kde úplně náhodou ře-
diteluje další ze synů pana prezidenta, tak to už je věc opravdu, ale opravdu čistě náhodná  
Ale abych neodbíhal od tématu. Kontaktuji svého kolegu v AMTPK. Zprvu klidná odpověď, že to přeci nemůže být 
problém, se pro něj stala dlouhodobou noční můrou. Dospěl k šokujícímu zjištění:  V Jäklu nemají tento jäkl!     
 
Všemocný trh jako obvykle nic nevyřešil, v Jäklu jäkl není, takže jsem začal kontaktovat své známé, kteří pracují mimo 
AMO.  Musím přiznat, že zděšení v jejich hlase bylo evidentní. Ty, předseda Rady odborů  ArcelorMittal nejsi schopen 
sehnat v AMO tento profil?! Tady máš telefonní číslo, a zítra to budeš mít připravené i  v požadovaných délkách. A 
firma sídlí dva kilometry od Mittalu. A tak se také stalo. A levněji než v naší firmě. Kdo asi tuší proč?                                                                                                        
                                                                                                                                                                      Víťa Prak 
  

 

…Vítězslava Praka, předsedu ZO OS KOVO Válcovny  
 
V ArcelorMittal Ostrava finišuje kolektivní vyjednávání. Jak to však vypadá v AMDSCR? 
Tak v této naší dceřiné společnosti ještě vyjednávání nezačalo.Tento týden už to ale vypukne. Je obvyklé, že dceřiné společ-
nosti podepisují své Kolektivní smlouvy až po podpisu v AMO. Přesto zahajovat vyjednávání až v únoru je nestandardní. Mu-
síme si však uvědomit, že již samotný vznik této společnosti v polovině loňského roku nebyl úplně standardní a systém jejího 
řízení, kdy ředitel sice působí v Ostravě, ale personalistika v Praze není pro vyjednávání zrovna přínosem. Bude to pro obě 
vyjednávací strany náročnější, jednání budou muset být věcná a bez zbytečných průtahů. Ze strany odborů bude mít vyjedná-
vání prioritu a předpokládám, že i zaměstnavatel udělá všechno pro to, aby od 1. dubna 2010 platila nová – první Kolektivní 
smlouva AMDSCR a po jejím přečtení nebude připadat zaměstnancům jako nepovedený aprílový žert. 
 
Co čeká ZO – Válcovny v nejbližších měsících? 
Zcela jistě to nejdůležitější v letošním roce budou volby. Končí čtyřleté období všech funkcionářů naší ZO a členská základna 
má možnost vyjádřit svůj názor na práci svých úsekových důvěrníků, Závodního výboru i vedení naší ZO. Do Konference, 
která bude zřejmě koncem dubna musíme připravit velké množství změn v našich základních řádech. V uplynulých letech nám 
zaměstnavatel úplně změnil strukturu naší ZO, když vyčlenil část výroby do AMDSCR, zrušil závod 16 a Minihuť převedl do 
struktury závodu 14. Konference, která bude volit nové vedení ZO pak proběhne v září.  
 
Jak si užíváš letošní zimu? 
Odpověď bych rozdělil do tří částí. Jako řidič, který denně dojíždí do práce autem si ji opravdu „užívám“. Silnice nic moc, a le 
když je mohu porovnávat s tím, po čem jezdíme a chodíme v areálu naší firmy, tak před silničáři smekám. Kdyby se o cesty 
starali tak, jako vedení AMO, tak se většina lidí do práce asi ani nedopraví. Kdyby se lidé ve vedení společnosti, kteří vládnou 
financím zamysleli nad tím, kolik bude stát servis firemních vozů, ať již osobních nebo nákladních, které se celou zimu sou-
stavně ničí na neudržovaných cestách, tak by možná peníze na údržbu komunikací uvolnili. 
Z pozice odborového předáka si zimu užívám stejně jako v předešlých letech. Ač zima přichází každý rok(což je zřejmě pro 
některé vedoucí zaměstnance překvapující), stále dochází k problémům s ochrannými nápoji, vybavením zaměstnanců 
ochrannými prostředky, mnohdy netopí klimatiky, nejdou zavírat vrata. A to jsou problémy, které musíme s vedením neustále 
řešit. 
A jako lyžař „tělem i duší“ mám z takové zimy radost. Je nádherné sjíždět z kopce, když všude dokola jsou krásně zasněžené 
svahy, stejně jako je fascinující ticho v zasněženém lese v „bílé stopě“. Krásně to čistí hlavu. 
 
Díky za rozhovor a přeji hodně bezpečných kilometrů v autě i na lyžích.                                    Petr Slanina. 
     
 
   
 



 v podobě 
nerozdělenych 
zisku za poslední 
roky. Tyhle 
chechtaky jsou je-
dine vychodisko 
ke zvyšeni pro-
duktivity fabriky a 
vyrobku v poža- 
dovane kvalitě. Se 

 starym neudržovanym autičkem se 
taky z Ostravy do Prahy nedostanete 
za tři hodiny. Ale je tu včil jedna 
pozitivni zprava, bude se budovat síň 
slávy, takže vytahněte prapory, kroniky 
a další pozustalosti naši bohate a 
pestre minulosti a počkejte na vyzvu. 
Možna vas někdo oslovi a bude rád za 
historicke budovatelske dokumenty. 
 Na konec rád povinšuju vyjednava -
čum kolektivky zdravi usudek a mnoho 
dobrych napadu. Vedeni vinšuju 
dobrou paměť, bo jak už sem napisal 
„zaměstnanci su naše zlato“ a tym 
zlatem se nemusime jen chlubit, ale i 
ohodnotit. Už sem zaslechl taky for, 
„aby nam to zlato vydrželo co nejdyl, 
tak je ho nejlepši zakopat pěkně hlu-
boko“. 
    Tož se s vama lučim a přeju fajnovy 

den.                   Vaš Dombasak  
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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 
někeru robotu rychleji než obvykle, ale jak 
uviděl muj vyraz v ksichtě, věděl kolik uho-
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Pokusme se společně zamyslet nad systémem hodnocení a rozdělování prémií. Co je to vlastně dobrý mzdový 
systém? Jak mám spravedlivě hodnotit podřízené, jaký jsem vlastně šéf? Dokážu si obhájit své rozhodnutí? Nebo 
chci mít hlavně klid? V našem mzdovém systému máme prémie a 15% těchto prémií  je vázáno na ukazatel 
pracovní výkonnost, kdy o přiznané výši zaměstnanci rozhoduje jeho nadřízený. Musíme si na začátku přiznat, že 
většina chodíme do práce, abychom odvedli dobře svoji práci, vydělali si slušné peníze a když se k tomu přidá ještě 
radost z činnosti, kterou vykonáváme, je to velké plus. 
Přerozdělování prémií je ale citlivá věc a jako „slabý“ šéf si můžu říct s nikým se nedostanu do sporu když dám 
všem stejně a budu mít klid. I tímhle relativně klidným rozhodnutím, ale mohu způsobit,  že znechutím ty schopné a 
obětavé a naopak si  pěstuji  neschopné. Protože platím i tyto neschopné, nedostává se na slušné odměny pro 
schopné lidi. Ti nejschopnější jsou přetěžováni,   protože tu práci za ty neschopné musí někdo jiný dotáhnout. 
Většina těchto lidí dře automaticky, nežádají za to kolikrát ani odměnu a můžou se udřít k smrti. U schopných se 
vyskytuje pocit nespravedlivosti. Když se k tomu připojí utajování odměn, je pracoviště plné závisti a zloby. Když 
neohodnotíme skutečně ty nejlepší, přestáváme je motivovat a buď nám z firmy časem odcházejí a nebo se stanou 
průměrnými a potom klesá výkonnost celé firmy. Navíc, ti co odejdou, se k nám již nikdy nevrátí, protože jejich 
místa už zabrali neodhalení neschopní.  
Jiný nadřízený zase rozděluje podle toho, jak je mu kdo sympatický, nebo je s ním kamarád či kolik spolu vypili piv. 
Obě tyto metody špatného a nesprávného hodnocení mohou způsobit kolizi. Jak z toho ven? Spravedlivým a 
diferencovaným hodnocením, tzn. nic neskrývat, umět si obhájit před kolektivem, jak, komu a proč jsem odměny 
rozdělil. Jen toto je, podle mého názoru, ta správná cesta. 
Přesto, že jste v minulém měsíci rozdělovali tuto relativně malou kupku peněz, odhaduji, že jenom malé procento 
nadřízených rozdělilo prémie diferencovaně  a zároveň to řádně zdůvodnilo a obhájilo před celým kolektivem, jak to 
má správně být. Bude nás zajímat, kolik z nadřízených dodrželo postup, který byl dohodnut s vedením AMO a.s. 
Pokud to ale funguje jinak, pak bude asi účelnější, abychom  tuto část prémií vázali na plnění jiného kritéria, aby 
nedocházelo k větším škodám než užitku. Co na to  říkáte? Mýlím se ?                                Sobolová Alena 

 

Zdravim všecky vespolek v Dombase 
aj ceruškach. Včil jak na tym začinam 
uvažovat, tak se nam ty cerušky nějak 
rozrustaju. Začalo to Jäklem, ale to 
bylo eště v minulem stoleti, pak to po-
kračovalo rourama, estli mě ta moje 
kebule eště dobře služi, a v poslední 
době to bylo slavne AMDS či jak se to 
vůbec nazyva, bo v tom mam jakisik 
gulaš. No proč mi to ta moje mozkova 
kura přemila ze strany na stranu? Jak 
tak poslucham co se všicko připravuje, 
tož chcu vidět kolik nas tu bude za rok.  
Chtělo by to nějaku věštkyňu. Vidim 
Dombas bez kouře, roboty plno, pece 
jedu na plny pecky, lidi zaplaceni jak 
se patři, bo jak se pravi u Mittala  
v prohlašenich „zaměstnanci su naše 
zlato“, ale abych se vratil k pojintě bo 
začinam cvoknut, tych cerušek bu-
deme mit fakt nějak moc. Tady někdo 
zase napočital člověko tuny a možna 
přijde na to, že uplně nejvic tun vyro-
bime na hlavu tak, že nam zustanu 
enem pece vysoke a  ludi na ocelarně. 
Včil se kašle na zažitou soudržnost ce-
leho Dombasu a enem se to tady roz-
krajuje jak kolač pro blaho majoritniho 
akcionaře. Furt se poukazuje jak byl 
loňsky rok kriticky a kolik se teho mu-
selo zrobit pro zachovani fabrik 
v korporatu. Hlava mi to zase nějak 
nemože přebrat, bo cely rok poslucha- 

me kolik sme v minusu a to v tom 
nesme sami, ale většina, a tak mam 
problem pochopit jak to. že cely korpo-
rat je v plusu. Jednu jak tak sečitam ty 
minusy do kupy,fabriku od 
fabriky, tak se to asi někde přepolo-
valo, nebo se na vedeni zaměstnava 
fajnovy učetni. Je tu eště jedna vari-
anta, obrat co nejvic fabrik pro blaho 
hlavniho akcionaře, tady se proda vy-
hodně ruda, uhli a nařidi se za kolik se 
bude prodavat hotovy vyrobek, kolik 
zaplatime za značku, podporu, učet-
nictvi a další.A tak bez pořadne roboty 
se vydělava euro za eurem a je na-
chystana půda pro možne vyplaceni 
dividend. Podle někoho ma byt letošek 
stabilizačni, co to ale je mi nikdo nevy-
světlil. Tež to može byt zase rok 
uspor, to je očima někerych tež stabili-
zace, bo taka redukce financi musí 
uzdravit jakoukoli fabriku. Enem aby to 
nedopadlo jak stym dostihovym ko-
něm, tomu pomalu ubirali žradla až 
měl vědro prazdne, a on si na chvilu 
zvyknul. Po čase se všici divili, že pře-
stal běhat a do tydne zdechnul, ta 
naše fabrika se pomalu bliži 
k prazdnemu vědru, na druhu stranu 
nějake žradlo se občas objevi, ale to 
zalepi maximalně už moc proflaknute 
poruchy. Chce to pořadny balik  kapi- 
talu , kery nam vlastně leži v bance 

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ POD MIKROSKOPEM 

 
 



 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 736 773 586  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@arcelormittal.com 

Internetová aplikace EPO za 85 milionů korun, součást 
daňového portálu ministerstva financí, neumožňuje 
jednoduše podat elektronické daňové přiznání většině 
obyvatel Ostravy. V takzvaném číselníku (seznamu měst a 
obcí pro bydliště nebo sídlo poplatníka) totiž po zadání názvu 
Ostrava nelze zvolit jiný městský obvod než Ostrava-jih. 
Zhruba 200 tisíc obyvatel Ostravy (a stovky firem) má smůlu. 
Svůj obvod v adresáři nenajdou. Lidem, kteří se v adresáři 
obcí (městských částí) nenajdou, doporučuje MF pro toto 
zdaňovací období "zvolit běžný způsob podání daňového při-
znání". Lidé a firmy z Ostravy se ale o nemožnosti využít 
elektronickou verzi předem nedozví. Na státním daňovém 
portálu totiž toto doporučení chybí. Chce-li tedy poplatník ve 
formuláři zobrazit všechny ostravské městské části, musí 
zadat hvězdičku a název města, tedy * Ostrava. A nebo 
zapomenout, že bydlí v Ostravě, a zadat jen samotný název 
městské části - tedy například Poruba nebo Vítkovice. Ani 
jedna z odpovědí úředníků se však o tomto postupu 
nezmiňuje, chybí i v nápovědě na webu. Fakt, že u Ostravy 
jde o chybu a ne o úmysl, potvrzuje i jednoduché porovnání s 
ostatními statutárními městy. Zadá-li uživatel například název 
Plzeň, bez problémů se mu zobrazí kompletní seznam všech 
deseti městských částí. Podobně je tomu například v Praze 
nebo Brně. 

 

!!!!!!JEDEME!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

JARNÍ TÁBOR V KARLOVICÍCH 
 
Vážení rodiče, 
připravili jsme vašim dětem jarní tábor v rekreačním středisku 
IRIS  v Karlovicích u Vrbna pod Pradědem. Tábor plný her 
uvnitř i venku, sáňkování, bobování, her na sněhu, lyžování – i 
večerní s vedoucími, kteří jezdili do Budišova i Karlovic. 
Abychom vás finančně co nejméně zatížili, pořádáme tábor 
pouze v pracovní dny s nástupem v neděli odpoledne  21.2. 
odjezd 15:00 z parkoviště za hotelem Kovák, příjezd v pátek 
odpoledne 26.2.2010 v 16:00 tamtéž. Cena 1.700,-. Přihlášky a 
další informace mejlem nebo poštou  na uvedených kontaktech. 
 
Věra Jiříčková   Ivana Maňáková 
vedoucí střediska    vedoucí tábora 
rskarlovice@seznam.cz          ivana.manakova@centrum.cz                  
603 824 374                      774 036 418 
 

DAŇOVÝ PORTÁL ZAPOMNĚL 
NA OSTRAVU 
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