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VYJEDNÁVÁNÍ KOLEKTIVKY SKONČILO 
 

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROKY 2010 – 2012 JE DOHODNUTA ! 
 
Všichni dozajista netrpělivě vyčkáváte na informace o výsledku kolektivního vyjednávání o nové kolektivní 
smlouvě, která by měla platit od roku 2010 (KS). Vyjednávání trvalo (po krátkém přerušení) zhruba šest měsíců a 
ta délka odpovídá současné ekonomické situaci, která je nadále obtížná. Výhodu měli ti z vás, kteří jste nás 
průběžně zvali na výrobní porady a nebo jsme si mohli pohovořit  osobně. Bylo obtížné  vydávat písemné 
informace, protože platí, že než se ta informace dostane na všechna pracoviště a ke všem zaměstnancům, může 
být již neaktuální. Vyjednávání probíhala dvakrát týdně, přičemž vyjednávací dny a časy se někdy měnily. I to bylo 
v důsledku velmi nestandardní situace, která ovlivňovala průběh kolektivního vyjednávání.   
V tomto článku ještě nemůžeme oznámit, jaký je konečný výsledek, protože k dohodě došlo před několika 
okamžiky kdy je napsán tento článek. Tím nejobtížnějším úkolem bylo, dohodnout mzdy  na rok 2010, protože zde 
byla návaznost na oblast sociálních výhod. V obou případech šlo o peníze a strana zaměstnavatele již na začátku 
avizovala, že o co více budeme žádat do sociální oblasti, o to méně zbude na mzdy a obráceně.  To vše mělo vliv 
rovněž na konečnou dohodu o délce platnosti nové KS (původní návrh zněl na čtyři roky).  
V posledních třech kolech nás od dohody dělilo opravdu  velice málo, v podstatě to byly desetikoruny měsíčně 
v přepočtu na jednoho zaměstnance. Nicméně i to málo nás stálo hodně perných chvil. Pamatuji si na dobu, kdy 
podmínky pro vyjednávání KS byly obdobně  obtížné. Naše společnost, tehdy ještě vlastněná státem, neměla 
tenkrát peníze ani na zajištění výroby. Rozdíl byl v tom, že tehdy jsme znali příčiny a mohli je ovlivnit. Nyní jsou 
podmínky diametrálně odlišné a mají globální rozměr.  
Ekonomická krize, která započala na konci roku 2008 a postupně a plošně postihla více či méně všechny resorty 
ekonomiky po celém světě, ještě nebyla zažehnána. Jsou určité náznaky na zlepšení, avšak není záruka jejich 
stability. Tzv. „šrotovné“ naší společnosti nepomohlo (nevyrábíme pro automobilky). Co je horší, společnost stále 
ještě nevykazuje zisk. Ceny surovin rostou, cena oceli je pořád nízká oproti drahým vstupům.     
Monitorovali jsme soustavně vývoj na globálním trhu, ale i to, jak probíhala kolektivní vyjednávání u konkurenčních 
firem (nejenom v České republice, ale i v zahraničí a zejména v západní Evropě) a s jakým výsledkem. Totéž ne-
pochybně dělala i strana zaměstnavatele. Proč i v Evropě ? Proto, že Evropa je hlavním odbytištěm výrobků naší 
společnosti, a právě v Evropě (podle prognóz odborníků) na rozdíl od jiných regionů světa, má být návrat k růstu 
ekonomiky i spotřeby oceli pomalejší. Pro Evropu velmi nepříjemným konkurentem jsou dnes rozvojové regiony 
(Čína, Indie, Turecko, Brazílie apod.). Právě tam nyní roste spotřeba oceli a HDP více, než v Evropě. Právě tam  
zaměřují pozornost mnohé koncerny a korporace. Je to pro ně příležitost ušetřit na nákladech, být  blízko 
odbytištím výrobků s výhledem vysokého růstu spotřeby. Nabízí se jim příležitosti získat výhodné vládní investiční 
pobídky, je tam větší dostupnost levnějších surovin, několikanásobně nižší náklady na práci (někde je dokonce  
zneužívána i dětské práce). Mohou tam ušetřit rovněž na nákladech na dopravu, a především na ochranu 
životního prostředí. Při vyjednávání KS jsme museli vážit i tyto souvislosti a věřte nám, že to nebylo vůbec 
snadné. Proto jsme rádi, že nová KS konečně je dohodnuta. V tuto chvíli bych vás všechny chtěl poprosit o  
určitou trpělivost. Musíme dodělat kontrolní čtení, bude vydána tisková zpráva a proveden slavnostní podpis nové 
KS. Proto příští vydání Porkováka již připravíme podrobnější informaci o tom, co vám všem nabízí nová KS. 
                                                                                                                                                        Polda Laskovský    
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   OD LOŇSKA SE MĚŘÍ SIMULANTŮM PŘÍSNÝM METREM 
Pocítily to už tisíce lidí. Hodit se marod a zneužít nemocenskou se totiž značně prodraží. Koho kontrola nachytá, že se řádně neléčí, 
nemusí dostat ani korunu, nebo se mu nemocenská razantně zkrátí. A to bez ohledu na to, že je to živitel rodiny. V závažných 
případech hrozí navíc až několikatisícová pokuta. Za loňský rok, kdy začal tento přísný metr na simulanty platit, pocítilo na vlastní 
kůži finanční postih 2 836 lidí. Přes tisíc "zdravých nemocných" muselo nemocenskou okamžitě ukončit a vrátit se do práce. Abyste 
se nedostali během pracovní neschopnosti do potíží a nemocenská se vám zbytečně nezkrátila, je dobré se řídit několika 
doporučeními a radami. 
 
Kontroly se zpřísnily, jsou i o víkendu 
Počítejte s tím, že u dveří může kontrola zazvonit prakticky kdykoliv, tedy i o víkendu, kdykoli přes den i večer. Může o ni požádat 
zaměstnavatel, pracovní úřad, ale i ošetřující nebo posudkový lékař, kteří mají podezření, že se pacient řádně neléčí nebo 
nedodržuje léčebný režim. Zvonek bytu, ve kterém se po dobu nemoci budete zdržovat, by měl být označený vaším jménem. Vyplatí 
se zkontrolovat také funkčnost zvonku a případně vyznačit, že je mimo provoz. Místo pobytu, v němž se léčíte, nemůžete svévolně 
měnit. Jestliže v bytě nemáte dobré podmínky pro léčení, ani nikoho, kdo by se o vás mohl případně postarat, můžete požádat 
svého ošetřujícího lékaře, aby vám povolil případnou změnu místa.  

Neschopenku je třeba mít u sebe 
Pracovní neschopenku mějte vždy při sobě, nezapomeňte si ji například v místě předchozího pobytu. Případné kontrole totiž musíte 
prokázat totožnost a zároveň předložit doklad o pracovní neschopnosti. Pověřený pracovník musí do neschopenky zaznamenat 
datum a čas kontroly a připojit podpis.Když se přece jen stane, že neschopenku u sebe nemáte, můžete vyřešit problém například 
tak, že sepíšete čestné prohlášení, ve kterém uvedete důvod. Do prohlášení je rovněž důležité uvést datum, čas kontroly a připojit 
podpis svůj i kontrolora. 

Zbytečně během léčení neopouštějte byt 
Jestliže nemáte povolené vycházky a potřebujete si nakoupit třeba potraviny, snažte se řešit situaci tak, abyste neporušili léčebný 
režim. Pokud vám nákup neobstará někdo blízký, zatelefonujte svému ošetřujícímu lékaři, že vám nezbývá nic jiného, než si dojít 
nakoupit sami. Lékař tak může potvrdit, že o mimořádné situaci věděl a s vycházkou v dohodnuté době souhlasil.Kontrolor při 
návštěvě využije všech možností, aby se do bytu, v němž se léčíte, dostal. Nezvoní a neklepe proto jen jednou. Přitom je dobré 
vědět, že setrvá na místě zhruba čtvrt hodiny. Teprve pak zanechá v poštovní schránce oznámení, že vás nezastihl. Uvede v něm 
kontakt včetně poučení, jak máte postupovat, abyste zdůvodnili svoji nepřítomnost.  

Neriskujte, s kontrolorem spolupracujte 
V situaci, kdy vás kontrola nezastihne doma, je vaší povinností navštívit druhý den svého ošetřujícího lékaře a vysvětlit mu důvod. 
Zavolejte i samotnému kontrolorovi a počítejte s jeho opakovanou návštěvou. V případě, že zazvoní na vaše dveře, snažte se vždy 
spolupracovat, jinak vám hrozí pokuta až do výše deseti tisíc korun. Při hrubém porušení léčebného režimu můžete nejen přijít o 
nemocenské dávky, ale navíc dostat i pokutu až 20 tisíc korun.Pokud kontrolor nezastihne nemocného doma, je dobré vědět, že 
konzultuje případ s ošetřujícím lékařem. Ověří si například, zda lékař povolil vycházku v jinou dobu, než je vyznačená na 
neschopence, zda pacient není v nemocnici či na odborném vyšetření. Bude se lékaře ptát i na to, zda předepsal kontrolovanému 
pacientovi prášky, které mohou způsobit zvýšenou ospalost. Jedním z velmi častých argumentů nemocných lidí totiž bývá: "Neslyšel 
jsem zvonek, vzal jsem si víc utišujících prášků." 

Tak dlouhé jednání ohledně KS nepamatuji. Bylo úmorné, plné očekávání, ale také někdy s pocitem zbytečnosti. Je těžké 
vyjednávat Dodatek či KS, když firmu vlastní někdo jiný, a někdo jiný jí  řídí. Neustálé odkazy na to, co bude v Ostravě a co 
na toTubular….. samozřejmě oboustranné, nikomu to nepřeji a osobně tomu říkám kočkopes a s tržním hospodářstvím to 
nemá nic společného, obzvlášť když nad námi všemi je jeden Mittal.  Kdyby  byla jedna KS společná pro všechny 
zaměstnance v rámci skupiny v ČR stejně jako třeba  „Kodex jednání společnosti ArcelorMittal a jejích dceřiných společností“ 
nebo rámcová KS jako je tomu v sousednímu Polsku ( tady dvakrát platí heslo: „ V jednotě je síla“, ono je to koneckonců 
vidět i ve srovnávací tabulce výdělků z doby, kdy fungovala tzv. PORka), to by možná bylo řešením. Bohužel, zřejmě ještě 
asi nedozrál čas a tato myšlenka, jak se zdá nemá zastánce ve vedení společnosti, ale bohužel ani mezi některými 
odborovými předáky, důvody zde rozpitvávat nemá cenu.  Soudím, že je to ke škodě všech. Je to  jen můj názor ale docela 
by mně zajímalo, proč averze vůči této myšlence vlastně je a jestli vůbec někdo spočítal, co by to mateřské společnosti 
přineslo, či vzalo. 
Zmiňovaný Dodatek v první řadě  odstraňuje legislativní a tiskové chyby, na které se přišlo až po podpisu KS na roky 2009-
2010. Bylo dohodnuto, že informace, které jsou poskytovány ZO budou ve stejném formátu jako v AMO, to přispěje 
k jednodušší práci s daty .  
Bohužel, nepodařil se dojednat plošný nárůst tarifů, ačkoliv naše odborová organizace požadovala v původním návrhu cca 
6% už i s ohledem na to, že v minulém roce byl propad průměrného výdělku. Neprošel ani návrh na znovuzavedení jakéhosi 
„ věrnostního“ coby obdoba odměny za praktické dovednosti, tak jak jí znají v Ostravě. Snažili jsme se poté alespoň o to, aby 
bylo vytvořeno tzv. konto volných zdrojů do kterého jsme dokonce jako vklad nabízeli část prostředků, které jsou primárně 
určeny pro diferenciační tarify s tím, že firma do tohoto konta „ nalije“ další peníze. Ani na tomto poli jsme neuspěli. Nakonec 
se tedy Dodatek smrskl do několika málo bodů. Dochází zejména k úpravě v oblasti dotací na dětskou rekreaci, v příspěvku 
na penzijní připojištění. Jsou dohodnuty odměny v červnu a v listopadu zhruba v rozsahu minulých let. Byla také dohodnuta 
pravidla pro případný růst průměrného výdělku při překročení ukazatele EBITDA. Drobná úprava byla sjednána i 
v odstupném a odměně při ztrátě zdravotní způsobilosti. Náhrady mezd v režimu tzv. částečné nezaměstnanosti v rozsahu 
max. 22 dní v roce ve výši 70%. Pohotovost již nebudou muset držet zaměstnanci v místě trvalého bydliště.  Novou 
záležitostí jsou víkendové rekondiční pobyty v lázních Darkov. 
Dodatek ale také obsahuje klauzuli o tom, že dojde-li k nepředvídaným okolnostem, např. k výraznému nárůstu inflace, obě 
strany zahájí jednání o případné změně ve mzdovém vývoji.                                                                        Emil BUG 

DODATEK KE KS NA ROK 2010 V KARVINÉ PODEPSÁN !!
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http://kontaktocz-internetovy-obchod-cesky-tesin.takeit.cz/purevision-6382330?370802&rtype=V&rmain=149031&ritem=6382330&rclanek=5607546&rslovo=484706&showdirect=1
http://wwwdvd-citycz.takeit.cz/dvd-obecna-skola-5702474?201990&rtype=V&rmain=151515&ritem=5702474&rclanek=5607546&rslovo=484705&showdirect=1
http://us-rest-and-shop-llc-org-slozk.takeit.cz/rest-and-shop-svetovy-lidr-v-oblasti-travel-retail-distribution-6234004?372715&rtype=V&rmain=151514&ritem=6234004&rclanek=5607546&rslovo=424328&showdirect=1
http://wwwbehshopcz-vse-pro-beh.takeit.cz/siroka-nabidka-sportovni-obuvi-3823771-3823771?125588&rtype=V&rmain=68488&ritem=3823771&rclanek=5607546&rslovo=426567&showdirect=1
http://onlineshopcz.takeit.cz/nastal-cas-robotickych-vysavacu-6282020-6282020?279360&rtype=V&rmain=149520&ritem=6282020&rclanek=5607546&rslovo=466748&showdirect=1
http://central-group-as-1.takeit.cz/central-group-as-nejvetsi-vyber-novych-bytu-domu-a-parcel-1659000?115841&rtype=V&rmain=163635&ritem=1659000&rclanek=5607546&rslovo=419316&showdirect=1
http://mama-africa-sro.takeit.cz/archivni-vino-5835761?352025&rtype=V&rmain=172209&ritem=5835761&rclanek=5607546&rslovo=419650&showdirect=1


 
 
 

 

musí se to postavit 
co nejrychleji a 
zprovoznit. Už sem 
viděl aj bilbord na 
ulici, ale vypada to 
jak by jakasik 
uklizečka gruntovala 
ve fabrice. Mohli 
tam dat heslo „ža-
dny  
bordel není 

problem, vygruntujem ze vzduchu všecku 
špinu z Dombasu“. Eště také zamyšleni na 
konec, kdo by měl sedět v diskusnim 
kroužku než zastupce daneho zavodu, ale 
to u nas neplati a vybiraji se vhodni adepti 
keři budu odpovidat jak je dopředu domlu-
vene. Hlavně ať na venek vypadame 
fajnově. Včil kapke odbočim, dostal sem 
taky napad, že by se mělo po zimě začit 
uklizet to štěrkoviště na chodnikach a začit 
hledat chechtaky na ďury na cestach, bo 
taky tankodrom sem naposledy viděl na 
vojenskem cvičeni na Libavě, a apropo to 
už je tež hodně davna historia. Tož  hodim 
za nějaku dobu okem po Dombase a 
uvidime kolik se teho uklidi a vyspravi. No 
včil už se s Vama rozlučim a přeju fajnove 
šichty bez stresuv a debility, bo nedavno 
mi jeden znamy vykladal, že u nas je snad 
nejvic blbců na sto lidi a furt to číslo roste.  
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V únoru 1990 se konal mimořádný  sjezd Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu, 
kde se Kováci vypořádali se socialistickou minulostí. Každá základní organizace tam 
vyslala svého zástupce.  V březnu 1990 byla ukončena činnost ROH. V květnu 1991 se 
konal řádný sjezd a Sjezd schválil nový název svazu na „Odborový svaz KOVO 
v ČSFR“. V roce 1992 rozhodla Poslanecká sněmovna o rozdělení ČSFR od 1.ledna 
1993 na dvě samostatné republiky.I když se nějakou dobu uvažovalo o svazu, který by 
působil v obou zemích, vše nakonec vyústilo v rozhodnutí svolat mimořádný sjezd. Ten 
se konal 2.dubna 1993 v Brně. Ukončil činnost Odborového svazu KOVO v ČSFR, 
stanovil podmínky a pravidla pro rozdělení majetku a právního nástupnictví nově 
vzniklých svazů. 
Na jaře v roce 1990 vznikla také Podniková odborová rada při Nové huti. Předseda 
ROH Chovanec, byl vystřídán Karlem Macurou. Tak jako všude i v Nové huti docházelo 
k výměnám  většinou stranických předsedů na jednotlivých závodech. Začala se 
vyjednávat Kolektivní smlouva , jinak a v jiné podobě.  
 
   od doby působení POR  
   rok prům. výdělek prům.nárůst rok prům. výdělek prům.nárůst 
1985 3 597,00 Kč   1990 4 006,00 Kč 4,20%
1986 3 659,00 Kč 1,70% 1991 5 231,00 Kč 30,50%
1987 3 711,00 Kč 1,42% 1992 6 550,00 Kč 25,20%
1988 3 787,00 Kč 2% 1993 8 622,00 Kč 31,60%
1989 3 844,00 Kč 1,50% 1994 10 168,00 Kč 17,90%
   1995 11 824,00 Kč 16,30%
   1996 13 308,00 Kč 12,50%
   1997 15 241,00 Kč 14,50%
   1998 16 964,00 Kč 11,30%
   1999 17 988,00 Kč 6%

 
V roce 1995 se stal předsedou POR kolega Werner Stuchlík. 
Pokračování bude následovat v příštím čísle.                               Sobolová Alena

Važeni Dombasaci, je to už rok  co nas 
opustilo gurmanske potěšeni a lidove ceny 
v kantynach. Tož bych chtěl se všickymi 
pozustalimi minutou ticha připonenut od-
umřele chuťove buňky, rozhadane střeva a 
prazdne peněženky. Je to rok co se nam 
snaži Eutrest nakrmit žaludky a nabidnut 
světovu kuchyňu za světove ceny. Mnozi 
už rezignovali a denně se pokoušeji risk-
nout nabitku hlavniho meny. Na druhu 
stranu je aj dost takych co si začalo vyva-
řovat doma a nosi si do roboty v kastrolach 
domaci lidove bašty. Pohlavaři z vedeni si 
s potěšenim mnu ručičky, bo tolik mikrovl-
nek co se začalo objevovat ve fabrice se 
jen tak nevidi. Za vlastní chechtaky si ro-
botnici kupuju tyhle truby a nechavaju si je 
legalizovat. Fabrice tim zdarma daruju část 
svoji vyplaty. To mi připomina další vě-
cičky, diky super schvalovacimu procesu si 
lidi tady v Dombase kupuju baterky, 
šrubky, matičky a male nahradni dily, bo 
než by se to objednalo přes nakup tak nam 
fabrika zustane cela v troskach. Jeden taky 
přiklad, na maziva je malo peněz, bo se 
musí šetřit a včil se nam zadira zařizení, 
kere vydělava nemale chechtaky. Místo 
teho, aby se namazalo vazelinu, se vyměni 
cele zadřete zařizeni za pulmilionove 
častky a vyše. Temu řikam řadne nakla-
dani se zařizenim.  Ale to sem zas odbočil 
od gurmanskeho fabrikoveho strašaka. 

Nedavno jeden kaskader z naši linky 
donesl jakysik dotaznik o spokojenosti Eu-
trestu. Same fajnove otazky, tak napřiklad 
„co u nas nenajdete“, tož celu štreku na-
padlo krajove jidlo za „5“. Tož v televizi to 
vysilali každu chvilu a ať sem hledal jak 
hledal v Dombase sem nenašel. Tež ne-
chapu proč se ztratili z bufetu cigara, však 
je to po benzinu a chlastu největši držak 
světove ekonomiky. Co bych eště přivital 
su salaty za lidove ceny, taky obyčejny 
vlašak za par korun na svaču si musim při-
vezt do roboty z domu. Tož sem zvědavy 
jak male děcko o vanocach kolik dotazniku 
se dostane naspatek k Eutrestu a jak se 
vyhodnoti. 
Včil zavspominam na světovu udalost od-
prašeni Dombasu. Kdysyk davno mi jeden 
kolchoznik vypravěl, že když prodava 
prase vychvali přitom cele staveni, u nas 
v Dombase se to robi jinak. Vychvali se 
enem připravovana investice a na ostatní 
drobky co se nedavno zrobilo se zapo-
mina. Jeden dotyčny co se zučastnil slav-
nostniho vykopu se nestačil divit když 
pruvotce v autobuse ani nevěděl kde stoji 
jaka štreka. Ještě že poznal hlavni branu, 
co nejhoršiho se može stat, že nevědět kaj 
začina elektrarna. Inak byla slava velika, 
hodně hostu se sjelo, jedlo se a hodovalo, 
aj Ostravak Ostravsky se přišel podivat na 
Dombas. Ale to hlavni bude duležité včil, 

PŘED 20 LETY …  
HISTORIE ODBORŮ A POR  I. část 

 
Informace o počtu nezaměstnaných v České  

Z JEDNÁNÍ PORADNÍHO 
SBORU ÚŘADU PRÁCE  

Republice  k 28. 2. 2010 
 

K 28. 2. 2010 evidovaly úřady práce celkem 583 
135 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet je o 
8 909 vyšší než ke konci předchozího měsíce, ve 
srovnání se stejným obdobím roku 2009 vzrostl 
o 154 287. Z tohoto počtu je 568 486 dosažitel-
ných uchazečů o zaměstnání. Je to o 6 077 osob 
více než ke konci předchozího měsíce. Ve srov-
nání se stejným obdobím roku 2009 je jejich počet 
vyšší o 151 865 osob. 
V průběhu února bylo na úřadech práce nově za-
evidováno 57 944 osob. Ve srovnání s minulým 
měsícem je to méně o 30 132 osob a ve srovnání 
se stejným obdobím minulého roku je to méně 
o 11 265 osob. 
Ke konci února evidovaly úřady práce 266 511 
žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů je 
45,7 %. V evidenci úřadů práce bylo 69 216 osob 
se zdravotním postižením, což představuje 
11,9 % z celkového počtu nezaměstnaných. 
V okrese Karviná je 21 832 nezaměstnaných (67 
uchazečů na jedno prac. místo), Frýdek-Místek 
má 11 649, ( 20 uchazečů/prac.místo), Ostrava 
21 760 (19 uchazečů/prac.místo). Míra  neza-
městnanosti za celý MSK je 12,9%. 
 
Harmonizovaná míra nezaměstnanosti, která je 
zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní 
srovnání, dosáhla v ČR v lednu 2010 8,5 %. 
V ostatních zemích EU byla následující: EU27 
10,1 %, Belgie 8,2 %, Bulharsko 8,7 %, Dánsko 
7,1 % (prosinec), Německo 7,9 %, Estonsko 
15,5 % (prosinec), Irsko 13,7 %, Řecko 9,3 % 
(září), Španělsko 19,5 %, Francie 10,4 %, Itálie 
9,3 %, Kypr 7,1 %, Lotyšsko 23,2 %, Litva 13,8 % 
(září), Lucembursko 6,1 %, Maďarsko 11,5 %, 
Malta 7,3 %, Nizozemsko 4,5 %, Rakousko 5,8 %, 
Polsko 9,5 %, Portugalsko 10,7 %, Rumunsko 
6,8 % (září), Slovinsko 7,3 %, Slovensko 13,8 %, 
Finsko 9,5 %, Švédsko 9,4 %, Velká Británie 7,6 % 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                                        

Z TISKOVÉ ZPRÁVY ODS: 
VYJÁDŘENÍ K VERDIKTU 
ÚSTAVNÍHO SOUDU O LISABONSKÉ 
SMLOUVĚ 

Schválení této výjimky může být pro Českou republiku 
pozitivní. Znamená spíše zjednodušení podmínek. 
Nebudeme tak vázáni k naplňování rozsáhlých sociálních 
práv třetí generace. Jde například o zvýšení ochrany 
zaměstnanců v případě propouštění, vyšší nároky na 
sociální zabezpečení či podmínky kolektivního 
vyjednávání. 

Je smutné, že v době, kdy se vyjednávalo o Lisabonské 
smlouvě, tak nikdo kromě nás tuto výjimku neprosazoval. Ani 
koaliční partneři ani klíčoví ústavní činitelé. Byli jsme tak 
vlastně jediní, kdo se za takovou výjimku přimlouval a 
bojoval. Pozoruhodný byl ale další veletoč Jiřího Paroubka. 
Ten nejprve trochu naběhl na mediální argument 
Benešových dekretů a postavil se opatrně za výjimku. V 
pátek potom nejen změnil názor, ale navíc zaútočil proti vládě 
Jana Fischera, v které dva z představitelů nominovaných 
sociální demokracií tuto výjimku vyjednávali.  
 
Další informace můžete vyhledat na http://www.vize2020.cz/  
videozáznam Ostrava, mistopředseda. Nečas  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÁTE STÁLE PROBLÉMY S O2??   
 
 
 
 
 
 
 

 
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

Kancelář společnosti B-mobil v prostorách hotelového 
domu Kovák  
Úřední hodiny kanceláře: 
Středa: 6:00 – 9:00 hod 
Čtvrtek: 12:30 – 15:00 hod  
 
Písemně: Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
               Reklamační oddělení 
               Za Brumlovkou 266/2 
              140 22 Praha 4 -Michle 
 
Na uvedenou adresu posílejte požadavky na změny 
služeb, aktivace nových, případně reklamace 
aktivovaných služeb.                        E- Petr Huvar            
mail: korporace@o2.com                B-mobil 
                                                    O2 Gold Business Partner 

TAKÉ JSTE NABĚHLI?  

Výňatek:  
Rada OS KOVO po projednání 
B e r e   n a  v ě d o m í  : 

• aktuální informace a průběžné informace o odborových 
aktivitách OS KOVO (Středula, Štěch). 

• rozhodnutí Předsednictva OS KOVO  o ustavení spo-
lečné pracovní komise řešící nároky zaměstnanců 
hutnických a dalších profesí. 

• vyjádření OS KOVO ke způsobu vystupování pana 
Jaromíra  Duška. 

• doporučení Předsednictva OS KOVO na podporu dele-
gáta na post předsedy ČMKOS Jaroslava Zavadila 

• doporučení Předsednictva OS KOVO, že kandidáti do 
funkcí ve vedení ČMKOS jsou pro delegáty     OS 
KOVO volitelní v případě, že budou před volbou dekla-
rovat pozastavení svého případného členství v jakékoli 
politické straně po dobu výkonu funkce v ČMKOS.  

• předloženou závěrečnou zprávu o Národním domě Smí-
chov. 

S o u h l a s í : s prodejem ND Smíchov.  
Rada OS KOVO na základě souhlasu s prodejem ND Smí-
chov bere na vědomí : stanovisko KS Praha a Střední Čechy, 
které vyjadřuje nesouhlas s prodejem ND Smíchov. Osobní sta-
novisko kolegy Jaroslava Povšíka, které rovněž vyjadřuje 
nesouhlas  s prodejem ND Smíchov. 
 
Předsednictvo  II.  U k l á d á 
6/1   Ustavit společnou pracovní komisi OS KOVO pod dikcí VV 
OS KOVO se zástupci ZO hutních firem MSK i specialistů OS 
KOVO či ČMKOS na danou  problematiku,  příp. zástupce jed-
notlivých KS OS KOVO, která se bude zabývat: 
a) Hledáním postupů a přípravou návrhů řešení v oblasti prosa-
zování výjimky ze stávajícího zákona o důchodovém pojištění a 
rovněž návrhy do novely tohoto zákona či příslušné legislativy 
k prosazení zohlednění hutních a jiných profesí poškozujících 
prokazatelně zdraví ve smyslu zdůvodnění a specifikace uvede-
ných v žádostech dle bodu I. tohoto usnesení. 
b) Zpracováním priorit či vzniklých potřeb v rámci OS KOVO 
k prosazování návrhů do připravované novely zákona o důcho-
dovém pojištění, včetně přípravy konkretizace postupů a návrhů 
řešení.  
Termín ustavení komise: do konce dubna 2010 

III. S c h v a l u j e 

• složení redakční rady svazového časopisu Kovák pro nové 
funkční období od 1.5.2010 do 30.4.2014 

Jan Švec - zástupce Předsednictva OS KOVO 
Ondřej Beneda - grafik 
Alena Sobolová- ZO OS KOVO Energetika ArcelorMittal  
Jiří Sůva- nezávislý novinář 
Vladimír Štich- právník, zaměstnanec OS KOVO 
Ladislav Zimmermann- ZO OS KOVO ŠKODA AUTO 

JEDNÁNÍ RADY A PŘEDSEDNICTVA  
OS KOVO VE DNECH 8.-10. BŘEZNA 2010

!!!!!VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
     V KARLOVICÍCH!!!!! 

Zveme vaše děti na velikonoční prázdniny do 
Rekreačního střediska v Karlovicích, které znají z letních 
táborů. Prázdniny s celodenním programem plným her a 
zábavy, velikonočních výrobků, pro starší zájemce také s 
adrenalinovými aktivitami /autokáry v Bruntále, lanové 
centrum v Karlově/.  Odjíždíme ve středu 31.března 
2010, vracíme se v neděli odpoledne 4.března, jedeme 
vláčkem. Cena je 1.200,-.  Přihlásit své dítě můžete 
mejlem nebo telefonicky u vedoucí tábora Mgr. Ivany 
Maňákové: ivana.manakova@centrum.cz 774036418 
nebo vedoucí střediska Věry Jiříčkové: 
rskarlovice@seznam.cz  776715718, 603824374, kde 
získáte také další informace. Bližší informace také na 
www.rskarlovice.wz.cz. 
Neváhejte, volejte, pište, prvních 20 míst už je obsazeno.

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
 

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 

PORKOVÁK   4 
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