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ULOŽENÍ POKUTY AŽ DO VÝŠE 4,5 NÁSOBKU 
PRŮMĚRNÉ MZDY ZA KOUŘENÍ NA PRACOVIŠTI 

 Slovo psychologa: „Lidé kouří nikoli proto, že chtějí kouřit,  
ale protože nemohou přestat.“ 
 
Možná bude pro vás novinkou, že dojde od 1.července k 
významným  změnám v zákoně, který se zabývá ochranou 
před škodami tabákovými  výrobky, alkoholem a jinými ná- 
vykovými  látkami.  
 
 
Kde je od 1.července zákaz kouření? Na veřejných místech, 
v  budovách zřízených státem nebo územním samospráv- 
ným celkem, ve vnitřních  prostorách budov souvisejících 
s dopravou. Zákaz se týká nejen zaměstnanců kteří zde pracují,  ale i občanů, kteří vstupují a 
vyřizují úřední záležitosti. Dále je zakázáno kouřit ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení. 
Významné je ustanovení novely zákona, podle něhož je zákaz kouření na krytých nástupištích, pří-
střešcích a čekárnách veřejné silniční a drážní dopravy a městské dopravy s výjimkou stavebně 
oddělených prostor ke kouření vyhrazených. U zařízení společného stravování je provozovatel povi-
nen označit, zda jde o kuřácké či nekuřácké zařízení. Vymezí-li provozovatel prostory pro kouření, 
musí být stavebně odděleny. Sankce ukládají obce, orgány inspekce a orgány ochrany veřejného 
zdraví. Pokuta je 5 000 Kč až 500 000Kč. 
 
A jak je  to na pracovišti?  Zaměstnavatel nemá za povinnost zřizovat místnosti ani prostory pro ku-
řáky.  Zaměstnavatel ani nemusí vydávat zákaz kouření tam, kde pracují nekuřáci. Tento zákaz je 
stanoven jako automatická povinnost pro zaměstnance – kuřáky.   
Kontrolu na pracovišti provádí zaměstnavatel  a orgány inspekce práce. Při porušení zákazu kouření 
může být zaměstnavateli uložena pokuta až do částky 300 000 Kč. Zaměstnavatel ji pak může 
uplatňovat na zaměstnanci, který se provinil. Zaměstnanec tímto svým protizákonným jednáním 
způsobil zaměstnavateli škodu a podle zákoníku práce odpovídá zaměstnavateli za škodu až do 
výše 4,5 násobku průměrného výdělku zaměstnance. V závěru vás pak i jedna cigareta může přijít 
docela draze.  
                                                        Sobolová Alena  
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Stravování je dlouhé , citlivé a nekonečné téma. Kouk-
něme se na ceny. 
Chlazenka je za 25 Kč pro zaměstnance, podnik tuto 
cenu snižuje dle KS o 11 Kč, či-li to máme chlazenku 
za 36,-Kč.  Pak, ale zde máme nějaké to velké ne-
známé X.  
Na běžném trhu od této firmy máme chlazenku za 
55Kč. ( někdo možná  namítne že ji koupí i za nižší ). 
Pro „cizího“ návštěvníka společnosti, stojí tato chla-
zenka 79,-Kč. A toto je cena komerční ( když to někdo 
koupí, proč bych to za tolik neprodal).Takže může 
klidně stát úplně stejně 55,-Kč nebo i míň nebo i víc a 
to je to neznáme X.  Ale to vás nemá zajímat, kolik je to 
X ( tak ne aby vás to někoho napadlo jako mě), vy to 
máte za 25,-Kč.  
Když stojíte před vitrínkou s nabídkou a čtete: kuřecí 
stehno na smetaně, houskový knedlík 22,90 Kč,  pro 
cizího 70,30Kč a říkáte si: „ za 70,30Kč? to je drahé ,  
za 65,- Kč mám mimo firmu meníčko“, tak se 
nenechávejte cenou 70,30Kč rozházet.Tato cena je 
cena komerční, nikoli, že naše společnost doplácí 
rozdíl ( 70,30 – 22,90 = 47,40Kč). Třeba si dosaďte za 
to X 10,-Kč a pak zjistíte, že to není 70,30 ale jen 
43,90Kč  a už se na to budete dívat jinak. 
Možné doporučení? U teplého jídla a chlazenky 
vnímejte pouze cenu pro zaměstnance, u doplňkového 
prodeje je to však o něčem jiném. Rohlík v Kauflandu 
za 0,90Kč, v kantýně za 2,30 Kč no, nekupte to. Závěr :  
společně tlačme na kvalitu jídla a rohlík si kupme třeba 
jinde. Když jim tam bude tvrdnout, možná bude příště 
za 1,-Kč.                                               Sobolová Alena  
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  Položili jsme naše otázky novému generálnímu řediteli dceřiné společnosti AMEO s.r.o.  
                           Mgr. Janu Rafajovi , MBA 
  

 Jaká byla vaše prvotní reakce na nabídku místa generálního ředitele nové dceřiné   společnosti    
  AMEO ?  

           Jednalo se o kombinace několika reakcí. Jednak jsem se okamžitě začal těšit na nový tým lidí a  
           výzvy, které nás společně čekají. Dále to byla najednou tíha odpovědnosti, abych skutečně něco  
           nového přinesl a nezklamal očekávání a do třetice mě hned napadaly plány, jak uplatnit své  
           zkušenosti, které jsme získal po boku pěti různých generálních ředitelů.  
 

         Zaměstnanci Energy jsou už příliš dlouho v očekávání na investice. Můžete k tomu něco                  
         alespoň stručně naznačit?  

                       Už při mém působení v ArcelorMittal Frýdek-Místek (tehdy Válcovny plechu a.s.) jsem lidem říkával,  
                                         že skutečnou budoucnost firmy uvidí až se začne investovat do nových technologií. Proto se podílím 
na přípravě a masivních investic naší sesterské společnosti v Lískovci. Stejné vnímaní si přináším i do ArcelorMittal Energy 
Ostrava. Nabídku stát se generálním ředitelem  jsem přijal mimo jiné proto, abych firmě pomohl dát budoucnost a ta je právě 
v investicích.  
Myslím si, že nově technologie , o kterých se hovoří  jsou blíže než kdykoliv dříve. Nyní jsme v přípravné fázi, která musí v řádu 
měsíců přejít do podoby finálních a kompletních návrhů včetně jejích schválení. Od prvního dne ve funkci jsem právě investicím 
věnoval asi nejvíce času a budu v tom pokračovat. Chci, aby naši zaměstnanci pochopili, že se do realizace investic musíme 
zapojit téměř všichni a být v tom aktivní.  
 
A něco málo ze soukromí, co Vaše koníčky a rodina ?  

Mám rád soukromí a zejména víkendy si umím užít v kruhu těch, které mám rád. Jsem ženatý, ale děti „zatím“ nemám. 

Každopádně se na ně moc těším a věřím, že přijdou v pravý čas. Jsem věřící a víru praktikující člověk, i když to není moc v naší 
zemi (s hlubokými křesťanskými kořeny) typické. Když ušetřím kousek času rád si zahraji florbal, projedu se na kole, zaběhám 
si či zahraji golf. Miluji hory a to zejména při turistice nebo lyžování.  15 let jsem dělal aktivně muziku a před rokem jsem přerušil 
velký moderně gospelový projekt s dětmi ze škol. Tato aktivita mě hodně naplňovala a věřím, že se k ní ještě vrátím. 
                                                                                                                                        Děkuji za rozhovor. Sobolová Alena  

 

 

 

 

 

KDE JE TA SKRYTÁ FINTA ? 
 



                            možeme si 
  zase  
  poděkovat za 
  velmi    
            pravděpo-     
                                   dobně     
  velké  
            problemy. 
            Však už to 
            v naznakach    
                                   začalo.              
Všicko zase odnesu     robotnici a 
poctivci co plati zalohy a daně  přes 
zaměstnavatele. Včil     se začina 
připravovat penzijni reforma pro 
přeživší robotniky, při tom 
navyšovani odchodu nas budu hazet 
přimo do vysoke pece. K temu 
možeme připočitat zvyšeni dani a za 
chvilu se ti naši zvoleni zakonodarci 
pusti do zakoniku práce a to bude 
mela. Zaměstnanci přijdou o 
poslední zastani kere tam eště je a 
majitele fabrik si budou moct dělat co 
budou chtit. Fajna  vyhlidka do 
budoucna. Pro dnešek se rozlučim, 
přeju všickym dobre vyhlidky 

       Vaš Dombasak  

               
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Začátkem roku 2003  nedošlo k uzavření smlouvy ani 
před zprostředkovatelem, byla prodloužena stávající  KS 
do konce března. Vedení společnosti  souhlasilo 
s návrhem zprostředkovatele, POR nepřijala návrh jako 
celek. Vzhled ke splnění plánu roku 2002 POR požádala 
vedení NH, aby zaměstnancům vyplatilo odměnu na 
kterou jim vznikl nárok dle platné KS. 23. března se ko-
nala konference POR, na které proběhly volby, předse-
dou byl zvolen kolega Stuchlík a místopředsedou kolega 
Marek. Na 31.3. 2003 byl organizován mítink zaměst-
nanců na podporu požadavků POR při řešení sporu o 
KS. GŘ nepovolil užití pozemku ve vlastnictví NH pro 
mítink před hlavní bránou.  Mítink se přesto  konal a za-
městnanci se nebáli přijít a podpořit tuto akci. V dubnu  
došlo také k změně názvu společnosti na ISPAT NOVÁ 
HUŤ. Vedení společnosti vydalo od 1. dubna mzdový  

Slunci zdar a alergikum zvlašť. V tom 
počasi je tady na štrece taky hic, že to 
železo nemusi ani byt dluho v peci než 
vlitne mezi valce. Tož nedavno sem 
sledoval jak venku vali voda z vrchu a 
včil zasek sviti slunko jak urvane. Tak 
sem s teho taky rozčarovany, v jeden 
čas se všici schovavame kde se da a 
s vyděšenym vyrazem lezeme po 
šichtě do autobusu, i když včil bych to 
nazval elektrickou troubou na kolach. 
Už se těšim jak skonči opravy 
zdemolovanych komunikaci a mostu. 
Konečně se dostanu domu na čas a 
nebudu travit na cestach hodiny.  
 Ale včil k tematum alergie co sem 
zpominal na začatku. Jak se tak rozh-
lidnu po fabrice, tak nam sekači 
travniku přestavaju stihat. Když už se 
jim podaři posekat aspoň kusek, tak je 
to požvikane jak od kravy košula a ne 
posekane. Tak odvedenu robotu bych 
na štrece nemohl zrobit. Na chalupě 
teho mam na sekani dost, ale po 
sekačce to musí lajnovat jak na 
golfovim hřišťu. V Dombase je jedna 
část zvalena a druha požvikana jak 
sem psal před chvilu a další část asi  

ta největši neposekana a to dava 
neskutečně zabrat právě alergikum, 
keři musí chodit po fabrice. Pšikani, 
smrkani a další nepřijemnosti na sebe 
nenechavaju dluho čekat, tož ja tu 
přerostlu travu vidim jako 
bezpečnostni zavadu. Ohroženi 
zaměstnancu by přece mělo zajimat 
každeho vedouciho, nejde enem o 
šiřeni alergenu, ale aj o to, že kolem 
cest a koleji není dobra viditelnost a 
to furt se mluvi o dodržovani 
předpisu. Aj včil to vypada, že na 
nakupu kdosi zaspal a neviděl rust 
travu. Na druhu stranu počasičko 
nahrava rustu travičky, ale vedeni 
musí dopředu počitat že poroste a ne 
jak v zimě byt překvapene že pada 
snih a někdo ho musí odklizet. Ještě 
že se ten kalendař opakuje pokažde 
jinak, proto je tolik překvapenych 
analitiku a nakupčích služeb. Tož 
vyhlašuji brigadu so…, ale zase sem 
se zasnil, měl sem na mysli den 
dobrovolnictvi a nemusime enem 
vysazovat stromy.   
Fčil kapke odskočim, mame za nami 
volby do nejvyššiho uřadu státu a   

PŘED 20 LETY …  
HISTORIE ODBORŮ A POR  IV. část 

předpis. U nároků, které minulá KS upravovala výhod-
něji než KSVS došlo ke snížení ( nutno poznamenat, 
že v současnosti  žádná KSVS není, to znamená, že 
při stejné situaci jako v roce 2003 bychom šli 
v nárocích z KS jen na zákoník práce !!!) Dne 23.dubna 
se konala hodinová výstražná stávka proti propouštění 
které se zúčastnilo 2120 zaměstnanců a 1010 ji podpo-
řilo pod petici. V květnu se konala na náměstí T.G. Ma-
saryka demonstrace „Odbory proti nezaměstnanosti“. 
V huti stále probíhalo vyjednávání kolektivní smlouvy, 
k podpisu došlo 29.května .Vyjednávání trvalo téměř 9 
měsíců, bylo nejdelší od roku 1989. V tomto roce se 
začala formovat spolupráce s odboráři ve firmách LNM 
Holdings. Koncem roku bylo vyhlášeno výběrové řízení 
na stravovací firmu, POR tenkrát trvala na tom, aby 
v INH fungovaly dvě stravovací firmy. Návrhy změn 
v dopravě byly pro POR nepřijatelné.  V listopadu bylo 
zahájeno kolektivní vyjednávání  na rok 2004. 
                                                            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 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@mittalsteel.com 

 

V minulém čísle vás zaujala srovnávací tabulka vybraných 
zdravotních pojišťoven. Připravili jsme pokračování.  

Zdravotní pojišťovnu můžete měnit jednou ročně, a to ke 
kterémukoli čtvrtletí, na "pololetní změnu" tedy zbývají již 
jen pár dní. Máte-li vybránu zdravotní pojišťovnu, s přestupem 
neváhejte, pojišťovně musíte doručit přihlášku do 30. 6. 
Změnu pak musíte oznámit zaměstnavateli, a to nejpozději 
do 8 dní (pokud byste tak neučinili, může vám pojišťovna 
podle Zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění 
uložit pokutu až do výše 10 tisíc Kč) a do této doby taky vrátit 
průkaz pojištěnce dosavadní zdravotní pojišťovně. Té změnu 
hlásit nemusíte, protože to za vás udělá pojišťovna, ke které 
se nově přihlašujete.  

Podle čeho vybírat?  

V úhradách nákladů zákonem vyjmenovaných úkonů se  pojiš-
ťovny rozcházet nemohou. Aby se odlišily a vytvořily alespoň 
nějaké konkurenční prostředí, nabízejí svým pojištěncům 
spoustu výhod nad rámec zákonem vyjmenovaných 
úkonů.  Právě na tento „nadstandard“  tak pojišťovny lákají 
potenciální klienty. Pojišťovny musely přestat nabízet pří-
spěvky na všechno, co nemá preventivní charakter. Desetiti-
síce lidí tak přišly o příspěvky např. na antikoncepci, bílé 
plomby, obroučky na brýle či přípravky podporující sexu-
ální potenci. Např. Česká národní a Vojenská zdravotní 
pojišťovna v rámci těchto opatření pozastavily i příspěvek na 
plavání. 

 

Tradiční turnaj v kopané Energetika se konal 
4. června v Hrabové.  Přišlo  180 účastníků a 
hráče přišel povzbudit i generální ředitel AMEO 
Mgr.Rafaj a personální ředitel AMO Mrg. Lolek.  
 
 

V sobotu 29. května 2010 si našlo cestu na rekreační 
středisko Ondrášek skoro 500 turistů a vzali s sebou 20 
svých čtyřnohých miláčků.  
Pro organizátory bylo příjemným zjištěním, že si udělali 
čas a přišli absolvovat jednu z tras také generální 
ředitel AMO Augustine Kochuparampil, personální 
ředitel Ctirad Lolek, ředitel závodu 14 Zdeněk Krupa, 
generální ředitel AMDS CR Libor Černý, tisková mluvčí 
Eva Breiová, ředitel 1. Signální Michal Šlachta a další 
zástupci vedení firmy a našeho závodu. 
Nejpodstatnější však bylo, že přišla taková spousta 
řadových  „Novohuťáků“, pro které je tato akce určena! 
A všichni byli spokojeni. To byla pro Štáb V 50 největší 
odměna.                    Víťa Prak.   
 

KDY MOHU ZMĚNIT ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNU? 
37. ROČNÍK VALCÍŘSKÉ 50 JE MINULOSTÍ 
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