
Posílit bezpečnost osob a majetku společnosti; uspíšit odbavení vozidel; zkvalitnit ostrahu podniku; vyhnout se možným 
provokativním zásahům třetích stran. Důvodem pro změny v přepravě osob: není možná kontrola povolení vstupů;možnost 
vyvezení majetku společnosti;možnost vnesení zakázaných věcí do areálu;zpoždění autobusů.   
Co nás tedy čeká od 12.12.2010?  
Autobusy veřejné dopravy budou ukončeny před branami společnosti. Zaměstnanci budou vstupovat do a vystupovat 
z areálu společnosti přes brány. Doprava zaměstnanců na pracoviště bude zajištěna interní zaměstnaneckou dopravou. 
Budou zřízeny čtyři terminály pro přestup mezi spoji veřejné a zaměstnanecké dopravy. ( terminál –Hlavní brána, Jižní 
brána, Kartonážka a Zařičí ).Bude nově jezdit tramvaj č.14 místo linky č. 32- směr Hlavní nádraží, přes Hranečník. Zatím 
nebudou zřízeny turnikety na branách. Zaměstnavatel přislíbil včasné informování o celém projektu a změnách včas.    
                                                                                                                                        Sobolová Alena  
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V PROSINCI UŽ PĚŠKY  

 
Dne 8.9. došlo k projednání projektu 
zaměstnanecké dopravy. Odbory 
chápou záměr zaměstnavatele,  
nicméně to nepovažujeme za prioritu, 
myslíme si, že je třeba jiných 
důležitějších investic, firma má dluhy 
v investicích do výroby a oprav 
zařízení. Nepovažujeme tento projekt 
za zrovna šťastné řešení. V období 
příprav projektu zaměstnavatel ale 
akceptoval většinu našich technických 
připomínek. Na jednání jsme 
upozornili  na snížení bezpečnosti u 
hlavní brány z důvodu zvýšeného 
pohybu osob, automobilů a kamionů. 
Nebyla zároveň  s projektem řešena 
kamionová doprava. Předložili jsme 
návrh na otevření Vítkovické brány ( u 
hasičské stanice) v období střídání 
směn. Podstatným způsobem by se 
tak uvolnilo hlavní bráně. Požádali 
jsme o opravu stavu chodníků a aby 
se nezapomnělo s odklízením sněhu, 
a nedopadlo to jako s loňskou zimou. 
Nechceme, aby následně došlo k 
omezení povolování vjezdu osobními 
automobily. Na jednání kolega Lejsek 
požádal o možnost zřízení zastávky u 
surovinové haly. Byl podpořen i 
ostatními a po jednání se 
s předkladateli projektu vydali na 
místo. Zaměstnavatel předložil hlavní 
cíle projektu oddělení veřejné a 
zaměstnanecké dopravy :  
 

 

 



     

                                                                                                           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

               

 

                                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                                                

 
 
 
 
                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

    

Rozlehlost areálu naší firmy a množství výrobních hal a růz-
ných budov přináší mnohé problémy. Od jara do podzimu se-
káme trávu, v zimě odklízíme sníh, průběžně hubíme hlo-
davce a střílíme holuby. Občas také pozveme odborníky, aby 
odchytili toulavé kočky, kterým se velice líbí u některých 
kantýn. Naposledy byla firma Grattis pozvána na středojem-
nou válcovnu. Lovci Jaroš a Powada rozmístili klece a do 
nich návnadu. Pěknou čerstvou makrelu. Samozřejmě, že 
okamžitě začaly dohady o tom, jak dlouho tam makrela vy-
drží, a jestli dřív, než ji objeví kočky neskončí na talíři jako 
svačina. Druhý den ráno však byli překvapeni všichni. Mak-
rela zůstala kde byla , klec zmizela! Bilance prvního lovec-
kého dne – žádná chycená kočka a odcizená odchytová klec 
za 4 000,-Kč. Začíná lovecký den číslo dvě a Jaroš 
s Powadou mění taktiku. V první řadě provoz zabezpečí klece 
lanky, řetězy a zámky. Pak teprve pokračuje druhý pokus o 
odchyt. Tentokrát úspěšný. Tři kočky mění místo pobytu a 
přesouvají se do útulku. 
Co z této „humorné“ příhody vyplývá? Lovci z Grattisu příště 
jistě nenechají své klece na šelmy nezajištěné proti lidem a 
my všichni ostatní jsme se opět ujistili v tom, že co ve firmě 
není na zámek, jako by už nebylo.           Víťa Prak.  
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Český důchodový systém je složen ze dvou pilířů:  

 
I. pilíř - tvoří povinné, státem organizované a spravované, průběžně financované důchodové pojištění PAYG). 
II. pilíř - naplňuje dobrovolné soukromé penzijní připojištění se státním příspěvkem (PPSP). 

 
Zdrojem doplňkových důchodových příjmů jsou i vybrané produkty soukromého životní pojištění.  V současné době v ČR na 1 dů-
chodce připadá 1,8 plátců pojistného na sociální pojištění a tento poměr se nadále zhoršuje. Nedojde-li ke změnám parametrů 
systému, v roce 2050 bude tento poměr 1:1,2. 

 
a) Státní průběžný důchodový systém (PAYG) v dnešní podobě a jeho parametrech je dlouhodobě neudržitelný  a vede 
k deficitům kolem 4 % HDP ročně. PAYG beze změn pravděpodobně zůstane již trvale deficitní. 
b)Pozitivní efekt parametrických úprav z roku 2008 a mírně lepší demografická data, jsou zhoršena makroekonomickou per-
spektivou. 
c) Dnešní důchodový systém v ČR, je velmi nediverzifikovaný a extrémně solidární, což jej činí dlouhodobě riskantním 
v konečném důsledku jak pro stát, tak i z pohledu jednotlivce. 
d) Je nutné celospolečensky akceptovat, že pro zajištění finanční rovnováhy PAYG, a pro plné krytí jeho budoucích závazků 
zdroji, je nezbytné pokračovat v postupných parametrických úpravách. 

e) Je nutné tyto úpravy s dostatečným předstihem občanům nastínit, aby lidé měli čas se vhodným způsobem na novou situaci při-
pravit a přizpůsobit. Toto poselství musí obdržet zejména generace dnešních třicátníků a mladší, kteří budou výrazně postiženi 

důsledky procesu stárnutí populace v ČR. Nedílnou součástí této zprávy mladším generacím musí být také fakt, že kdo nebude 
dobrovolně spořit i nad rámec povinného reformovaného důchodového systému, bude riskovat značný pokles životní úrovně po 
odchodu do penze. 
 
PES dospěl k jednoznačnému závěru, že český důchodový systém potřebuje reformu, která povede k jeho: vyšší diverzifikaci; 

fiskální udržitelnosti; spravedlivějšímu rozložení mezigeneračního břemene v čase a k určitému zvýšení ekvivalence. Toto je zá-
sadní úkol pro představitele politické scény, nikoli ekonomy či experty. Současně je nutné vzít v úvahu, že nejvhodnější doba pro 
důchodovou reformu v ČR již minula a času pro rozhodnutí není tedy nazbyt. 

V oblasti vytvoření spořícího pilíře pro penze, PES se shodl na potřebě takový pilíř vytvořit a reformovat oblast penzijního připojiš-
tění. Většina členů PES doporučuje, vyčlenit 3 procentní body z povinné příspěvkové sazby do PAYG povinně pro všechny občany 
mladší 40 let v době startu reformy a tyto prostředky použít k jejich individuálnímu spoření na vlastní důchod.  
Menšinovou podporu  má varianta, kterou navrhuje ČMKOS, aby stát výrazně zvýšil státní podporu  reformovanému penzij-
nímu připojištění s tím, že podmínkou nároku na tuto podporu od státu (3 %), bude, že minimálně stejnou částku by spořil i jed-
notlivec (3% ze mzdy). Rozhodnutí jednotlivce (spořit/nespořit) by ale zůstalo plně dobrovolné.   
Součástí doporučení PES, jsou i principy, podle kterých by měl fungovat II. pilíř důchodového systému, včet. definice rozhraní  

mezi případným prostorem pro soukromý sektor a veřejnou doménou. PES  je toho názoru, že s využitím již existujících studií, lze 
vhodným způsobem nastavit i výplatní (tzv. anuitní) fáze spořícího pilíře (ta nyní neplní funkci – lidé vybírají naspořené peníze 
jednorázově).                                                                                                              Polda Laskovský – (pokračování příště) 
 

 
 
 
 
 

MÁME TU PĚKNÝ KOCOURKOV … 

JAK SOUČASNÝ SYSTÉM DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ A PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ 
HODNOTÍ EXPERTNÍ PORADENSKÝ SBOR (PES), TZV. „BEZDĚKOVA KOMISE“  A CO 
DOPORUČIL VLÁDĚ (ČÁST I.) 

 

 

 



 Vratimovska se može jmenovat Nara-

žena ři. a to bych mohl pokračovat. 
Všicko prověři čas, mi si zasek 
zviknem nezviknem, tak jak při na-
vštěvě kantyny. 
A včil už enem také male zamyšleni, je 
touž dluho co se mělo předělavat ZPO. 
Není o ničem slišet a vedeni fabriky 
taky nevi jak odpovidat na otazky. 
Největši investice se měli zrobit letos a 
zatím není ani třisknute do zakladniho 
kamenu. Jen aby nam ten Modry 
velbloud neutek někam za hony. Rad 
se dozvim, že je všicko v pořadku a 
bude tu téct ocel pro arabske kolegy. 
Tož včil se ze všickyma rozlučim a přeji 
fajnove babi leto.                                                                      
                              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-
dilo. Nasledujici šichty sem prožil s menšima 
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V článcích na pokračování jsme se dostali až do roku 2006. 
Je to už pro historii do roku 2010 tak malé období, že tímto 
dílem seriál končí.  
Shrnu tedy to, co se událo od roku 2006. V lednu byla 
podepsána KS na roky 2006 - 2008. Mittal Steel se stal 
vlastníkem dceřiné společnosti Válcovny plechu Frýdek- 
Místek a  projevil zájem o Arcelor. V dubnu nastoupila nová 
tisková mluvčí p. Dronská, změnili se na postech ředitelé 
závodů 4, 5, 14, 15 a byl vyhlášen další zlatý padák. 1328 
zaměstnanců odešlo ve dvou vlnách . Demonstrovali jsme v 
červnu v  Praze proti reformě veřejných financí . Proběhly 
volby do Dozorčí rady společnosti a do společnosti zpět 
fúzovaly Vysoké pece. Na události byl tento rok věru 
bohatý. Připravovali jsme se na nový Zákoník práce, který 
začal platit od 1.ledna 2007. V květnu 2007 vyšlo první číslo 
našeho Porkováka.  Záv. 15 se vyčlenil ze společnosti v 
samostatnou dceřinou společnost a v srpnu jsme změnili 
název z Mittal Steel na ArcelorMittal. Vzpomínáte na 
11.srpna? Ano, to byla "vydařená" Velká hutnická slavnost 
na Slezskoostravském hradě.  V říjnu navštívil Ostravu 
Laskhmi N.Mittal a také se od října datuje vznik Sdružení 
základních organizací, druhé odborové centrály v huti. 
Sdružilo ty základní organizace,  které odešly v  roce 2004 
z POR.  
V říjnu na Konferenci  jsme změnili název POR na Radu od-
borů a logo čtyřlístku jsme změnili na sedmilístek. Do Rady 
se přidali kolegové z Jäklu Karviná,  Válcoven Frýdek- 
Místek a Vysokých  pecí.  
 

Zdravim všicky ve fabrice, aj v Karvine a 
Liskovcu. Na začatku se musim omluvit 
nakupu za sekani travičky. Oni fakt ne-
možu za to , že není posekana trava 
v podniku, bo dostali objednavku enem 
na sekani okolo řeďaku a přilehlych 
pozemkach. To že není ve fabrice někdy 
vidět od haly k hale pada včil na hlavy 
vedeni zavodu. Ale tady je tež taky maly 
problem, musí se rozhodnut jestli opravi 
cosi na štrece nebo budu sekat. 
V přištim roce bych to viděl na 
dobrovolnicky den mezi štrekama. 
Dotahneme sekačky a křoviňaky, a od 
vedeni nafasujeme benzin a olej a 
zkulturnime plac kolem štreky a jednou 
budeme pomahat sami sobě. To by se 
pak aji lepe honily toulave kočky, ale tež 
by byl lepši přehled kolem cesty a 
v kolejišti. 
 Ale včil na jiné tema. Z kraje měsice se 
tu objevil nejvyšši boss Eutrestu a přišel 
si povykladat s odborařama a vedenim 
fabriky. No z jeho pohledu, co jsem 
vyšpehoval je skoro všicko v pořadku. 
Odboraři byli jineho nazoru a nakonec 
z teho byl diskusni kroužek. No co mě 
potěšilo, byla informace, že vaři podle 
poslednich světovych trendu a velice 
zdravě. Minulí provozovatelé nám prý  

vařili velmi nezdravě a používali velmi 
nepopularni suroviny,jako napřiklad 
anglickou nebo sádlo. Ale po dnešnim 
jidle mam na fajront taky hlad, že 
v autobuse hlady žvikam madla a doma 
roba začina instalovat zamky na lednici 
a špajsku. No ja sem na tom jidle vy-
rostl, moje cela familie, no a po cho-
lesterolu ani ťuk, tak co je fčil nezdrave. 
Když tak nad tym uvažuju tak je ne-
zdrave se rano probudit, natož si zrobit 
něco k jidlu. Asi se vratim zpatky na 
strom a budu dloubat kořinky, ale ty sou 
včil plne dusiku. No nevim, necham se 
hospitalizovat v nemocnici, ale tam tež 
vaři Eutrest. A tomu řikam začarovany 
kruh. 
Další tema se rozjede, nebo se už roz-
jelo a to je doprava ve fabrice. Jizdni 
řady MHDečka ještě nejsou ani 
v hlavičkach kompetentnich uředniku 
DPO, ale u nas už vime jak to bude 
jezdit uvnitř. A tak je mnoho otazek jak 
to bude navazovat, a jak těžke budu 
překažky na trati od zastavky k braně. 
Včil to eště jde, ale jak začne pršet a 
namrzat, to bude podivana. Možna se 
za chvilu dozvime, že u hlavni brany se 
to jmenuje U křapnuteho kotniku,  

PŘED 20 LETY …  
HISTORIE ODBORŮ A POR VII. část 

V  březnu  2008 přišel nový GŘ Sanjay Samaddar  a 1.5. 
nový personální ředitel Ctirad  Lolek.  Nastartovala se 
doba vzájemných častých setkání , která byla velice pří-
nosná i časově zátěžová. Po dlouhé době se s námi 
chtělo otevřeně diskutovat. Rozvoj dalších aktivit zastavila 
světová krize. 
Nemělo příliš smyslu kolektivně vyjednávat, proto v listo-
padu bylo dohodnuto prodloužení platnosti KS do 
31.3.2009, v březnu se pak  opět prodloužila do konce 
roku 2009. 
V roce 2009 byl vyhlášen další zlatý padák, a v březnu 
vstoupila firma Eurest do našich kantýn a jídelen. O tři 
měsíce později nastoupil do společnosti nový generální 
ředitel  Augustine Kochuparampil . V listopadu proběhly 
volby do Dozorčí rady společnosti. 
Koncem roku 2009 začalo kolektivní vyjednávání, které 
bylo završeno podpisem KS na roky 2010-2012 v březnu 
2010. Ve stejném měsíci  se vyčlenila Energetika  z AMO 
a připravuje se vyčlenění záv. 2. 
Závěr? Pro některé mohl být pohled do historie připome-
nutím toho na čem se podíleli, co tenkrát zaseli a po-
stupně sklízíme. Pro některé to mohlo být čtení o událos-
tech o kterých třeba jen tušili, jiní to třeba ani nečetli, pro 
další je tento díl konečně tím posledním, protože si neradi 
připomínají co bylo a zavírají raději oči.  

                                                            Sobolová Alena 
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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 

 

 
PŘECHÁZÍM JINAM 

Na posledním jednání G6- sdružení zástupců zá-
kladních organizací hutních firem 
Moravskoslezského kraje byli přítomni  čtyři hosté: 
ředitel divize pro Moravu zdravotní pojišťovny 
Metal-Aliance, ředitel úseku klientských služeb a 
marketingu z Kladna, místopředseda správní rady 
ZP M-A za odborové organizace a člen dozorčí 
rady ZO M-A za odborové organizace KOVO. 
Je to snad už jediná zdravotní pojišťovna, která 
má paritní zastoupení v orgánech správní a do-
zorčí rady zástupců odborů a zaměstnavatelů. 
Pojišťovna měla podobný začátek jako HZP ( nyní 
Česká průmyslová pojišťovna) , byla založena 
v roce 1993, má k 1.7 2010 celkem 405 000 po-
jištěnců  ( HZP v roce 1992 a  k 1.9.2009 730 000 
pojištěnců) . 
Srovnání příspěvkových programů, bonusů a slev 
jednotlivých zdravotních pojišťoven jsme provedli 
již v minulých článcích.  
Co bylo z jednání zajímavé? Osobně mě zaujala 
nabídka Call centra. Kromě toho, že zavoláním na 
tel. číslo centra vás objednají k vašemu lékaři, je 
k dispozici také lékař po telefonu a také právník 
na telefonu pro oblast zdraví. A jak to funguje 
když někam vyjedete mimo dosah svého lékaře  a 
máte zdravotní potíže? Zavoláte na toto centrum, 
sdělíte jaké máte potíže a centrum vás objedná 
k lékaři a vám následně sdělí v kolik a kam se 
máte dostavit ( samozřejmě že se to netýká akutní 
péče, na kterou si voláte rovnou sanitku ). 
A co mě dál zaujalo? Že v případě operace není 
v oblasti našeho kraje žádná čekací doba 
v pořadníku. Jistě to znáte z vlastní zkušenosti či 
z vaší rodiny, jak dlouho se čeká např. na operaci 
kyčle. Někdy se pacient třeba už ani nedo-
čká.Tady po nutných vyšetřeních jdete na zákrok 
dá se říct hned.  Pojišťovna ZP M-A vznikla na 
Kladně, podobná oblast a zdravotní problémy jako 
v našich hutích. Znají i rekondiční pobyty, které 
můžou nabídnout pro firmy, stejně jako je známe 
z HZP.   
Všechny informace které mám, mě jednoznačně 
přesvědčily, že ačkoliv jsem pojištěncem HZP od 
jejího založení, nechám se přeregistrovat. Zjistila 
jsem si rovněž na webu , že lékaři které navštěvuji 
mají také smlouvu s touho pojišťovnou . Z jednání 
na G6 rovněž vyplynulo, že je hospodaření 
v pořádku, výroční zpráva je přehledná a kolegové 
odboráři, kteří jsou zástupci ve statutárních orgá-
nech jsou pojištěnci  ZP M-A od  začátku a 
neměnili by .                          Sobolová Alena  
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