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Tak je to tu zas, 

další rok v davu mizí, 

a s ním něco v nás, 

ten nový zdá se cizí. 

Tak je to tu zas, 

ten čas letí, 

zakmitá se jak konečky  

řas, 

vymete z koutů smetí. 

Tak jsme o rok starší 

 

a s námi celý svět, 

nové dny už raší, 

nebuďme netrpěliví, 

rozvité nemohou být 

hned. 

Zítřek je neznámá, 

zítřek je naděje. 

Dobrý celý příští rok. 
 

Na sklonku letošního roku většina z nás, stejně jako 
kaţdý předešlý rok hodnotíme, jaký ţe ten končící 
rok byl. Určitě byl klidnější, neţ ten loňský. Krize po-
malu odeznívá a výroby mírně rostou, smlouva 
s Evrazem je podepsaná. Na jaře byla do dceřiné 
společnosti AMEO vyčleněna elektrárna a vedení 
firmy finišuje s vyčleněním závodu 2 do dceřiné 
společnosti AMEPO. Aby změn nebylo málo, od ne-
děle 12.12. přestaly do areálu firmy vjíţdět autobusy 
veřejné dopravy. Takţe aţ tak klidný rok to vlastně 
nebyl. 
Rada odborů přeje všem svým členům, aby prožili 
krásné, pohodové Vánoce se svými blízkými a v roce 
2011 mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.   
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Evropská komise předložila k diskuzi priority pro modernizaci důchodových opatření v EU. Říká, že společné cíle dů-
chodových reforem musí zajistit, aby důchodové systémy byly přiměřené a udržitelné. Jestliže nebudou lidé mít přimě-
řené důchody může vyvstat tlak na jejich jednorázové zvyšování a nebo  požadavek na další typy sociálních dávek. Je 
to záležitost základní mezigenerační solidarity a solidarity v rámci jedné generace. Náhradový poměr u důchodů fi-
nancovaných z veřejných rozpočtů ve většině případů se reformami sníží. Občané by proto měli mít přístup 
k doplňkovým důchodovým systémům (Pozn.: musí na to mít).  
Rada Evropy upozorňuje, že je velmi pravděpodobné, že pokud nebudou přijata rozhodná opatření na posílení udrži-
telnosti důchodových systémů, zátěž na úpravu důchodů se přesune buď na budoucí zaměstnance nebo na budoucí 
důchodce, kteří ale nemusí být připraveni na nižší důchody příjmy z doplňkových systémů. K dalšímu tlaku na výdaje 
z veřejných rozpočtů, může dojít také u péče o seniory (zvyšuje se počet bezdětných domácností a osaměle žijících 
osob). Pokud jde o fiskální rozpočtovou) udržitelnost, ještě důležitější je docílit vyšší zaměstnanosti a zejména za-
městnanců věkově starších.    
Doba strávená v důchodu se výrazně prodloužila. Její délka v členských státech EU, se ale výrazně liší. V současnosti 
člověk stráví v důchodu v  průměru cca třetinu (?) svého dospělého života; tento podíl však bude narůstat, pokud lidé 
nezačnou do důchodu odcházet později. Méně než 50 % z počtu osob, jež dovršily věk 60 let, je v pracovním poměru. 
Závazek z Evropské rady přitom zní, oddálit věk odchodu do důchodu o 5 let. Tyto údaje nejsou v souladu s cílem 
Strategie Evropa 2020, aby 75% osob ve věku 60 a více let, mělo zaměstnání. Jinak bude nevyhnutelná bolestivá 
kombinace: nižší dávky a vyšší příspěvky na důchody.    
Řada členských států prokázala, že jako vhodné opatření pro posílení udržitelnosti důchodových systémů je úprava, 
která automaticky zvyšuje důchodový věk v souladu s růstem věku dožití (Pozn.: valorizace důchodového věku). Za-
vedení univerzálního důchodového věku bylo ale vždy předmětem diskuzí, s ohledem na rozdílná zaměstnání, roz-
dílný věk kdy občan vstupuje na trh práce a zdravotní stav zaměstnanců v různých povoláních. Většina členských 
států EU se s tímto problémem snaží vypořádat prostřednictvím důrazných opatření na zlepšení ochrany zdraví a 
bezpečnosti práce při práci, přičemž zároveň zachovává možnost odejít do předčasného důchodu pro osoby, které to 
skutečně potřebují.  
Pokud lidé budou mít přiměřené důchody, bude to mít pozitivní dopad rovněž na udržitelnost ekonomik v členských 
státech EU. Proto kromě reformy důchodových systémů, musí být dosažen ještě další cíl – zajistit, aby zaměstnanci 
mohli pracovat  po celý svůj aktivní pracovní život, a tudíž zajistit pro ně vhodnou nabídku rekvalifikace. Evropský so-
ciální fond umožňuje poskytnout podporu opatření na zlepšení podmínek zaměstnávání a na zvýšení míry zaměstna-
nosti žen a mužů všech věkových kategorií.  
Evropská komise hodlá rok 2012 vyhlásit Evropským rokem aktivního stárnutí. V rámci toho by bylo možné, přizpůso-
bovat sociální a finanční pobídky k práci a členské státy by mohly přezkoumat roli daňových pravidel.  Další opatření 
by mohla spočívat v úpravách věkového hlediska, organizace práce, přístupů převládajících na trhu práce a na praco-
višti a k přehodnocení podmínek pro starší, samostatně výdělečně činné osoby. (pokračování příště)   
                                                                                                                                                             Polda Laskovský 
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 Prohlášení Stálého řídícího výboru pro 
Zdraví & bezpečnost 

pro plenární shromáţdění ERZ AM 
v prosinci 2010 

 
Rok 2010 byl poznamenán hrůzostrašnými statistikami úrazů, 
jelikož tyto nedoznaly nijakého zlepšujícího vývoje. Jak 
vysvětlit tuto situaci a co můžeme udělat, aby se věci citelně 
zlepšily ? 
Myslíme si, že je na místě učinit taková opatření, jako bylo 
vytvoření společných paritních komisí – výborů vedení i 
odborů pro BOZP. Zavedení udržitelné kultury bezpečnosti je 
reálné pouze ve společném rámci. 
Již byly učiněny některé kroky v dobrém smyslu, hlavně 
uniformizace statistik umožňující efektivnější srovnávání ve 
všech firmách AM. Formulování jednotných pravidel je rovněž 
dobrou věcí (v jiných případech se může však tato 
uniformizace jevit jako negativní, například PPE tj. osobní 
ochranné pomůcky). 
Tudíž, konkrétní spolupráce je zcela zřejmě významnější než 
hlásání úmyslů. Nezávisle na skutečnosti, že v mnohých 
zemích pravděpodobně neexistuje žádná kultura sociálního 
dialogu, kde by měly veškeré zákroky stejnou váhu, sociální 
dialog není skutečně přítomen v rámci centralizovaných 
projektů. Důkazem toho je, co nazýváme nové «Safety Rules 
Violation Policy» tj. vedením chystaná Nová bezpečnostní 
politika skupiny AM, která v našich očích představuje 
nesprávné řešení, protože je zaměřena především proti 
řadovým zaměstnancům a jejich sankcionování, s čímž  
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 zásadně nesouhlasíme a požadujeme oboustranně vyvá-
žená pravidla !  
 
Zdá se však, že vůle o spolupráci existuje na obou stranách. 
V zájmu toho, aby to perfektně fungovalo, je však zapotřebí 
menší výcvik. Je nutno dodat, že v některých oblastech se 
zdá být bezpečnost znovu zcela podřízena ze stran vedení 
hlavně kritériím finančních nákladů a to není správné. 
 
Myslíme si, že pokud chceme pokročit dále a přidělit zaměst-
nancům vlastní roli, je nutno vyhlásit specifickou kampaň pro 
rok 2011. Tato kampaň by měla být podpořena podniky a 
měla by být dostatečně financována.  
 
Budeme tak moci zaručit v rámci odborů a u zaměstnanců 
lepší přijetí našeho společného úsilí o zlepšení bezpečnosti 
na pracovišti. 



 
 

 

 

           všicko se   
  zdražuje a 
  vyplata je 
  stejna taku 
  dobu.  
  Vedeni by se 
  mělo zamyslet 
  kam se bude 
  směřovat a co 
  to sou  
  spokojeni 
zaměstnanci. Po kvalitni kuchyni a 
dopravě by to fakt zaslužilo znovu 
atakovat misto nejlepšiho 
zaměstnavatela se všickyma 
naležitostma. Naklady na mzdy zas taky 
balik v rozpočtu cele fabriky to určitě 
nebude a naši robotnici určitě nesu 
přeplaceni oproti ostatnim fabrikam. Byl 
by to nadherny darek pod stromek 
všickym zaměstnancum a signal ostatnim 
fabrikam, že tady je fabrika, kera umi 
dobře zaplatit svoje lidi a musí se s ni 
počitat, jako s velkym hračem na trhu. Už 
si připadam jak politicky řečnik, na zavěr 
k tematu. V Polsku a v Německu se už 
domluvili na zvyšeni platu, tak přeju 
našim vyjednavačum mnoho zdaru a 
pevnych nervu. 
Uplně na zavěr přeju všickym 
Dombasakum, Jäklovcum a valciřum 
z Liskovca krasne a pohodove vanoce, 
pod stromkem mnoho vysněnych darku a 
minimum stresu do přištiho roka. 

                             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 
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Zdravim všicky v Dombase a cerušky 
v Karvine a Liskovcu. V tom pošmournem 
čase, kdy človiček nevi co tam venku zase 
bude padat, se začiname placat venku 
před branu a hodlame všici trhnout rekord 
v přespolnim běhu na vnitropodnikovu 
drožku. Ti šťastnějši si vezu zadek v autě a 
potom čuči jak vyorana myš, když ho 
fenixovy ohňovy ptak zapiše, že není 
připutany kširama v autě na braně. No 
když mate pruchodku v tašce za 
sedadlem, tak si to zkuste připoutani, 
maximalně si vykloubite rameno nebo 
loket. Začnu prosazovat, aby nam tam 
začali dělat technickou i se štemplem na 
vratnici při prujezdu. Bezpečnost nadevše, 
hlavně,  že to nic nestoji. Ale abych se 
vratil k rally AM ledovka skluzavka. Podle 
vedeni se všicky upravy měly stihnout do 
konca listopadu. Jako ve většině připadu 
se to zase nestihlo, času bylo tak tak, ale 
naše připominky se posoudili jako 
minimalni riziko. No co, když se mohlo 
chodit pešo za Marie Terezie tak proč to 
nejde včil. Aby teho nebylo malo tak nam 
DPO ubralo paru spoju, jako vždycky, po 
kontrole vytiženosti autobusu v době 
dovolenych a možnoti si to přifrčet na 
byciklu.  Před branama to vypada jak okolo 
mracenišťa když tam kdosi rozsype cukr 
moučku, všici poletuju mezi haldami a 
hledaju cestu domu.  Pro botanika  

nadherny pohled, pro lidičky katastrofa, 
ale jsme lidi z moravy a ti si po paru 
kecach v nacvakanem autobuse po 
několika měsicach zviknu.  No co taky 
zrobime, ja si tež pobrblal nad tou 
dopravni kulturou za pětset. Hnedka mě 
to vratilo o paru desitek let zpatky, kdy 
přifrčel zmrzly Ikarus a začalo se do něho 
cpat kupa zahraničnich pracovniku 
RVHP, aby pomohli v rozkvětu naši 
fabriky. Sem je moc zvědavy kolik nas to 
psychicky odrovna. 
 Další také velke tema, a mnozi ho ani 
nepostřehli, je zase volba našeho 
zastupce do dozorči rady. Eště nezname 
kandidaty, ale uvidime estli budeme mit 
v navrzich při volbach z čeho vybirat. 
Naposled sem o někerych liďach totiž ani 
neslišel, a po přečteni charakteristik a co 
si od teho slibuji, sem byl v rozčarovany. 
Někeři si totiž pletu dozorči radu 
s vyjednavanim kolektivky. Tož sem 
zvědavy jak děcko pod stromkem.    
Poslední červik mi vrta v kebuli, jako 

každy rok před vanocama, je kolektivka a 
hlavně prašule kere z teho sypou. Za 
poslední roky sme se začali neudržitelně 
přibližovat republikovemu pruměru a to 
v tom nejhoršim stylu. V kešeni teho moc 
nezbyva a roba na mě při vyplatě čuči jak 
vyorana myš. Furt musim posluchat co  

 

Společné prohlášení Evropské rady zaměstnanců AM  
z plenárního zasedání dne 1. a 2. prosince 2010 v Lucemburku 
 
 Přestože dopady krize z roku 2008 odeznívají, obnovení hospodářství v Evropě je stále pomalé a nejisté. Podle posledních informací z 
15. listopadu zažijeme v roce 2011 stejnou situaci jako v prvním pololetí roku 2009. 
Vzhledem k obsahu předaných informací z odvětví ploché uhlíkové ocele se domníváme, že se mělo konat zasedání Užšího výboru 
ERZ souběžně se schůzemi různých vnitrostátních instancí, neboť přijatá opatření se dotknou několika tisíců evropských zaměstnanců, 
kteří se octnou v nezaměstnanosti. 
ArcelorMittal se v tomto kontextu rozhodl změnit orientaci své činnosti a zaměřit se především na důlní činnost a metalurgii.  To vedlo k 
projektu postoupení segmentu nerezové oceli, které bude mít dopad na 6 000 zaměstnanců v Evropě. 
ERZ vzala tuto strategickou volbu na vědomí a zároveň upozornila vedení budoucí společnosti (SpinCo), že zaměstnanci tohoto seg-
mentu budou bojovat za udržení a další rozvoj svých pracovních nástrojů a pracovních míst a za zachování výdobytků v sociální ob-
lasti. 
Skupina pokračuje v uplatňování politiky úspor z řízení a oznámila, že do roku 2012 dosáhne snížení nákladů ve výši 2 miliard dolarů.  
Od konce roku 2008 do prvního pololetí roku 2010 bylo v rámci 27 států Evropské unie zrušeno ve skupině ArcelorMittal 22 000 pra-
covních míst, tedy přibližně 15% z celkového počtu zaměstnanců. 
Vzhledem k nedostatečnému počtu zaměstnanců a snížení investic, které by zaručily dobrou údržbu výrobních zařízení, je v současné 
době ve většině závodů obtížné zajistit požadované objemy výroby, očekávanou kvalitu a dodržení lhůt. 
Rušení pracovních míst, zvyšování počtu pracovníků na dočasné úvazky, okleštění rozpočtu na školení, práce v prekérních podmín-
kách, flexibilita pracovní doby, práce na zkrácený úvazek apod. – to vše jsou jednostranná rozhodnutí vedení, která výrazně zvyšují ri-
zika v oblasti zdraví a bezpečnosti zaměstnanců. 
Dalším velmi znepokojivým jevem je pokračující uplatňování vašeho rozhodnutí svěřit subdodavatelům a delokalizovat vše, co není po-
važováno za hlavní oblast činnosti. Nejdříve k tomu došlo v oblasti účetnictví, která byla před několika měsíci převzata indickou společ-
ností WIPRO. Dnes je na řadě informatika (nejprve její infrastruktura). Tento projekt byl prezentován Evropské radě zaměstnanců v po-
sledních týdnech. 
Osm set IT odborníků (z celkového počtu 1 400, kteří pracují v evropském perimetru společnosti) podepsalo petici požadující odvolání 
projektu, a to vzhledem ke strategickému významu, který oblast IT má v celosvětovém výrobním procesu, a tedy i vzhledem ke zřej-
mému riziku ztráty kompetencí. I v tomto případě jsou kandidáty na převzetí činností indické a americké společnosti. 
Pro zástupce zaměstnanců je to nepřijatelné z několika důvodů, mezi něž patří rušení pracovních míst na místní úrovni, ztráta kompe-
tentních zaměstnanců a know-how, snížení kvality služeb a rychlosti reakce, závislost na dodavatelích, nejistá ziskovost. Přitom část 
přemístěných zaměstnanců by mohla být zaměstnána u jiných zákazníků dodavatelů. Dále by mělo být zrušeno 140 pracovních míst 
během 3 let a to bez ohledu na současné strukturální využívání subdodavatelů. 
Proto vás žádáme, aby byl tento projekt odvolán a aby bylo navrženo interní řešení, které by umožnilo, aby byly IT služby nadále zajiš-
ťovány technickým personálem skupiny ArcelorMittal. Během zasedání Užšího výboru v červenci 2009 bylo toto řešení vedením  pre-
zentováno jako jedno z nejefektivnějších a nejvýhodnějších!                                            ( pokračování prohlášení v dalším čísle)  

 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 

jiných městech. Nikde se nesešlo více než pár stovek 
účastníků. Proto hurá na Kuří rynek! My, 
OSTRAVACI jim ukážeme, jak se demonstruje.  
Už v půl třetí bylo jasné, že nic neukážeme. Nikde 
žádná tribuna, dokonce ani malý valník, na který by 
se dalo vystoupit, žádné ozvučení a proboha nikde 
žádní lidi! Ve tři hodiny začala pokojná manifestace, 
řečníkům nebylo rozumět ani slovo, protože tlampač, 
do kterého mluvili evidentně neměl svůj den, minia-
turní náměstíčko zelo prázdnotou, protože těch pár 
stovek lidí, kteří se tam sešli ho nenaplnili ani 
z poloviny. Evidentně tedy nezafungovalo přesunutí 
začátku na pozdější hodinu. Lidi z fabrik nepřišli( až 
na pár kováků ) a státních zaměstnanců je již teď 
zřejmě tak málo, že nenaplnili ani Kuří rynek. 
Nějak mi ta prázdná náměstí nejdou dohromady 
s mnohdy až hysterickými proslovy odborových pře-
dáků. Žil jsem v bludu! Myslel jsem si, že situace ve 
státní správě je kritická a lidem jde pomalu o holé 
přežití. Ó, jak jsem se mýlil! O nic nejde! Jak říkával 
jeden náš bývalý kolega, český národ se nevzepře 
dokud nebude rýt držkou v zemi. Evidentně ještě 
nejsme ani na kolenou. 
                                                    Víťa Prak   
 

 

JEŠTĚ NERYJEME DRŢKOU V ZEMI… 
 
Státní zaměstnanci vyhlásili na 8. prosince stávku a záro-
veň demonstrace ve větších městech v celé zemi. 
Nebudu hodnotit stávku, protože nevím, jak moc ji ostatní 
spoluobčané pocítili. Já jsem ji nepocítil vůbec, protože 
naštěstí jsem nepotřeboval akutní lékařskou péči, synové 
si nestěžovali, že by v menze nevařili a protože asi 
nejsem úplný debil, tak jsem v tento den nešel ani na 
úřady nic vyřizovat.  
Budu tedy hodnotit demonstrace. Již jenom použitím 
slova „demonstrace“ jej těžce degraduji, ale budiž. Díky 
tomu, že v Ostravě byl čas začátku posunut na patnáctou 
hodinu, aby mohli státní úředníky podpořit také zaměst-
nanci z výrobní sféry, věděli jsme již, jakým fiaskem skon-
čily demonstrace v Praze, Brně, Liberci a  

 

STŘÍPKY 

 Dne 13.12. začalo 
kolektivní vyjednávání 
v AMO a.s. 

 v Německu dohodnut 
nárůst 3,6% 

 v Polsku se dohodli na 
3,5 %  

 personální ředitel Mgr.Lolek Ctirad končí v Ostravě 
 novým personálním ředitelem bude Mgr.Rafaj Jan  
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