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VI. sjezd Odborového svazu KOVO 
 

Vzhledem k tomu, že je již měsíc po sjezdu, mohu jej hodnotit bez emocí a s čistou hlavou.  
Cesta do Pardubic vlakem společnosti Regio Jet bez problémů, obsluha příjemná, spolucestující v pohodě. Po přestupu 
v Pardubicích do Hradce jsme všichni zpocení jak dveře od chlíva, mladší sekce naší expedice má však očividně sil dostatek a 

snaží se navázat družný rozhovor s mladými spoluces-
tujícími opačného pohlaví. A nutno podotknout že 
úspěšně! Žádné „ Vrať se do hrobu“, ale milá konver-
zace po celou dobu cesty. Starší sekce expedice začala 
závidět.  
Po ubytování v hotelu vybalit, sprcha a odchod do 
kongresového centra. 
Registrace, oběd, všude spousta známých tváří. Sjezd 
začal! 
Usadíme se v sále na předem označených místech a 
začíná tvrdá odborařina. Navrhování, hlasování, 
schvalování. Navrhování, schvalování, hlasování… 
Tím v žádném případě nezesměšňuji tyto procedury. 
Jsou nutné, a bez nich to prostě nejde. Ovšem přichází 
další část sjezdu, vystoupení hostů. Jsou vesměs k OS 
KOVO přátelští. Když si ale před delegáty sjezdu OS 
KOVO stěžuje prezident Svazu průmyslu a dopravy, 
jak tato vláda (Nečasova) drtí podnikatele, a přitom 
všichni víme, že pravicové vlády jim jdou dlouhodobě 
na ruku a to soustavně ať již zákony, nebo nařízeními 
vlády a zhoršují pozici zaměstnance vůči zaměstnava-
teli, je asi něco špatně. No nic, blíží se desátá večer a 
já podávám pozměňující návrh ke Stanovám, který 
náš VZO podal již dříve v řádném termínu, a který 
nebyl komisí pro stanovy přijat a navíc byl označen za 
nedemokratický.  
Je 22:00, konec prvního dne. 
    Pokračováni str. 2 

Turnikety na branách 
 

Vzhledem k zájmu zaměstnanců a mnoha diskuzím, 
které souvisí s budováním nových vstupů do podni-
ku, se kol. Aleš Chamrád, místopředseda ZO, zeptal 
ing. Petra Holuši, B3 – Ochrana a vnitřní správa, na 
několik otázek vztahujících se k tomuto tématu. Za 
odpovědi děkujeme. 
 
Bylo napsáno (v Jedničce), že turnikety nebudou 
sledovat pracovní dobu, do budoucna s tím počítá-
te? 
Se sledováním pracovní doby – tzn. zaznamenáváním 
začátku a konce pracovní směny – prostřednictvím 
turniketů na branách areálu se nepočítá ani do bu-
doucna z důvodu v mnoha případech nezanedbatelné 
doby mezi vstupem do areálu a příchodem na praco-
viště. 
 
Jakým způsobem budou vjíždět cyklisté, použijí 
čtečku pro řidiče automobilů? 
Na každé bráně budou rovněž čtečky pro cyklisty – 
vždy na pravé straně vozovky. 
   Pokračování str. 3 

Termín změny pracovního režimu na Koksovně se blíží 
 

Zbývá necelých 11 týdnů do okamžiku, kdy se uskuteční změna pra-
covního režimu na Koksovně.  Bude to změna rozsáhlá, dotkne se 
všech zaměstnanců na nepřetržitém režimu koksárenských baterií, 
koksochemie, ale i našich kolegů z elektro a strojní poruchové údrž-
by.  
Přípravy na realizaci trvají již od konce měsíce dubna a stále ještě zbývá 
mnohé dopracovat a doladit. Personalisté v součinnosti s vedením závo-
du, provozů, s mistry a nyní i v součinnosti s odborovou organizací mají 
splnit úkol nepopulární, který  je specifický v tom, že není možné se 
vyhnout situaci, kdy někteří  zaměstnanci  si pohorší, ať již změnou pra-
covního místa nebo i poklesem mzdy. Samozřejmě jim po šesti měsících 
vznikne nárok na tzv. restrukturalizační doplatek ve výši osminásobku 
rozdílu mezi základními mzdami. Vůbec jsem nezáviděl nikomu z těch, 
kdo museli vybírat v osádkách na pěti směnách osádky na pouhé čtyři 
směny. To nejtěžší přijde nyní, kdy bude hodně důležité, aby každý 
z těch nadřízených uměl přesvědčivě zdůvodnit své rozhodnutí zejména 
tomu, jemuž se od října sníží mzda.     
    Pokračování str. 2 

Výročí, na které jsme zapomněli 
 

Před patnácti lety jsme začali jezdit auty do enháčka 
Na jaře roku 1998 za mnou přišla kolegyně ze Středojemné válcovny. 
Bydlela v Havířově a v blízkosti Vratimova měla nemocnou maminku. 
Každý den před nebo po směně za ní autem zajela. Jenže pak musela 
objet celou huť, aby se dostala na parkoviště před branou. U Vratimov-
ské vrátnice parkoviště chybělo (což stále trvá) a ponechané auto u pří-
kopu často nemohlo odjet kvůli absenci různých součástí vozu. A tak 
paní přišla s žádostí, jestli by nemohla získat dočasné povolení vjezdu. 
Samozřejmě, taková absurdní žádost byla vedením okamžitě zamítnuta. 
    Pokračování str. 2 
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Termín změny pracovního...pokračování ze str.1 
Není to poprvé, kdy podstupujeme nepříjemnou situaci. Velmi podobné to bylo 
v  devadesátých letech, kdy byla postupně zrušena výroba na celkem osmi  koksá-
renských bateriích ! I tenkrát bylo nutné se k tomu postavit čelem a najít řešení 
pokud možno reálně dosažitelné a „spravedlivé“. Pokaždé nakonec byli někteří 
nespokojeni, jenomže jinak to udělat nešlo. To nejdůležitější bylo, aby nikdo ne-
přišel o práci. Totéž platí i nyní – změnou pracovního režimu nebude s nikým roz-
vázán pracovní poměr pro nadbytečnost, všichni mají od října letošního roku i 
nadále zajištěnu práci. Zůstane zachována i zkrácená týdenní pracovní doba. 
Já bych chtěl touto cestou požádat o maximální pochopení vás, milé kolegyně a 
vážení kolegové, kterých se změna pracovního režimu dotýká. Já nejsem den co 
den a celých osm hodin mezi vámi  na pracovišti a v každém pracovním kolektivu. 
Proto mi ani nepřísluší, abych zasahoval do výběru  složení osádek s výjimkou 
případu, kdy snad by docházelo k nějakému zřetelnému excesu. Každý rok jste 
hodnoceni svými nadřízenými a s těmito výsledky jste seznamováni. Toto hodno-
cení má určitě vliv v případech jako nyní, kdy musel být proveden alternativní 
výběr mezi větším počtem zaměstnanců. A někde to nebylo vůbec jednoduché, 
protože naprostá většina z vás odvádí kvalitní práci. Jinde zase měli o konkrétního 
člověka zájem všechny směny, ale získat jej mohla jenom jedna z nich.  
Typ pracovního režimu byl vybrán na základě výsledku vašeho hlasování, když 
více než 70 % z vás si přálo pracovní režim – RR+NN+OO+VV. Počátkem čer-
vence jste obdrželi dopisy, kde stálo na které směně, a na kterém pracovním místě 
budete od října pracovat a k tomu směnový kalendář pro čtyř-četový režim. Nyní 
dostanou k podpisu příslušný tiskopis všichni, kterých se bude dotýkat změna trva-
le přiděleného  pracovního místa oproti současnému. Zároveň budou probíhat indi-
viduální pohovory za přítomnosti zástupce z oddělení - Personální podpora závo-
dům, vedení provozu a k účasti jsme připraveni i my, ze strany ZO OS KOVO.  
Kvalitní komunikace bude mít nyní zásadní význam a já věřím tomu, že nadřízení 
zaměstnanci jsou připraveni a vybaveni účinnými argumenty a trpělivostí na oka-
mžiky, kdy budou muset zdůvodňovat „z očí do očí“ proč na tu či onu pozici byl 
vybrán  právě Karel a proč ne Petr.      
      Polda Laskovský 

VI. Sjezd...pokračování ze str.1 
Pátek, rozhodující den sjezdu. Ale jen pro lidi, kteří do fungování OS KOVO nevi-
dí. 
Změny ve stanovách OS KOVO velice diskutabilní, dovolím si tvrdit, že některé 
na hranici demokratičnosti! Modernizace svazu a jeho fungování se odkládá. 
 Návrh našeho VZO nebyl přijat. V rámci OS KOVO působí jen šest Základních 
organizací, které mají více jak 1000 členů a zástupci tří z nich měli výhrady 
k tomu, v jaké podobě byly Stanovy OS KOVO schváleny.   
Volba předsedy a místopředsedů. 
Bohužel žádné představení kandidátů, jen prostý volební akt.  
Nekonečně dlouhé čekání na výsledky voleb, které byly samozřejmě demokratic-
ké. Předseda OS KOVO a také všichni jeho místopředsedové obhájili své posty. 
Protikandidát na funkci předsedy kol. L. Lúčan z AM-FM a.s. získal „jenom“ (?) 
28 % hlasů a do voleb místopředsedů žádní protikandidáti navrženi nebyli. Musím 
pochválit kolegu Luďka Lúčana za vystoupení po vyhlášení výsledku voleb. Nejen 
že poblahopřál zvoleným kandidátům, ale řekl ještě něco, co je podle mne velice 
důležité. “Protože solidarita znamená solidaritu zdravých s nemocnými a bohatých 
s chudými, velkých s malými a tady bych to zdůraznil, protože já si myslím, že 
velcí ti tu káru táhnou, ale musí vnímat ty malé, že na solidaritě velkých stojí mož-
nost fungování i těch malých a ti malí by měli vnímat tu solidaritu opačným způ-
sobem a vycházet dobře s velkými, abychom to prostě drželi v jednom celku.“ 
Naše ZO právě tyto principy solidarity ctí a naplňuje soustavně a pokaždé, když je 
toho zapotřebí. 
Večer slavnostní.  
Sobota, závěrečný den. Ještě pár hlasování, oběd a jedeme domů. Autem nás ve-
zou odboráři z Třineckých železáren. Sice žádné slečny, ale také žádná závist. 
Díky kolegové za svezení.       
        Víťa Prak 

Výročí, na které...pokračování ze str.1 
Výbor ZO záv.14 - válcoven se tehdy tím-
to problémem zabýval a inicioval návrh na 
umožnění vjezdu  osobních automobilů 
zaměstnancům těch provozů, kde jsou slo-
žité dojezdové podmínky. Navíc v květnu 
1998 došlo k ukončení provozu osobní 
železniční dopravy do Nové huti. Parkova-
cí plochy před podnikem přestávaly dosta-
čovat, peníze na výstavbu nových nebyly, 
podnik začal také šetřit na financích pro 
vnitropodnikovou dopravu a dotacích pro 
dopravce a dopravci začali hromadně rušit 
málo vytížené spoje.  

Nejenom tyto důvody byly argumentací, 
která nakonec vyústila v rozhodnutí usku-
tečnit 1.fázi zkušebního povolení vjezdu 
pro zaměstnance Středojemné válcovny. 
Byla vytvořena první „Pravidla pro odsta-
vování vozidel zaměstnanců v areálu NH“ 
a v okolí SJV jsme po práci vyznačovali 
vodorovným značením odstavná místa. 
Letošního 1. července to bylo 15 let co do 
Nové hutě vjel svým autem první zaměst-
nanec z výroby. Obavy všeho druhu a ho-
rorové scénáře které tehdy někteří vedoucí 
pracovníci prorokovali se nepotvrdily, 
v lednu 1999 již bylo vydáno 1820 povole-
ní vjezdu a od 1. listopadu 2000 všichni 
zaměstnanci mohli projíždět všemi brana-
mi – což před tím nebylo možné. 
Nevím ve kterých obdobných firmách je 
vjíždění zaměstnanců do areálu umožněno 
tak hromadně jako u nás. Je to pro nás 
automobilisty ohromný benefit. Proto mě, 
jako toho, kdo byl při jeho vzniku, docela 
mrzí stesky na „otravné“ otvírání kufrů, 
fronty na branách po ranní směně a nebo 
tvoření vlastních odstavných ploch nejlépe 
metr daleko od pracoviště. Toto a potom 
také nedodržování pravidel totiž 
v konečném důsledku nahrává argumen-
tům pro omezení možnosti vjezdu zaměst-
nanců. Naštěstí naprostá většina řidičů se 
chová vzorně. 
Na zasedání Výboru ZO záv.14 - válcoven 
na konci června roku 1998 řekl ředitel 
závodu ing. Šplíchal: „Nebudu tomu brá-
nit, ale podle mě to vydrží tak 14 dní.“. 
Pane řediteli, vydrželo to už 15 let! 
                                   Ivan Pěknica 
 



 

I.ročník                 Zpravodaj ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika                             číslo 10 

ENHÁČKO  www.odboryam.cz   3 
  JSME TADY PRO VÁS 

Další úspěch našeho člena Martina Buška za závodu 14 - Válcovny 
 
Dne 15. 6. 2013 se za slunného počasí, kdy teploty dosahovaly 32°C konalo Mistrovství České re-
publiky veteránů v Olomouci. K hojné účasti přispěli také borci za Slovenska a Polska. Náš zaměst-
nanec Martin Bušek se stal Mistrem České republiky v běhu na 800m. Díky velké podpoře nejen 
rodinných příslušníků zvládl překonat náročné podmínky a v propočtu za 2:02,74 si doběhl pro 1. 
místo. Ví, že obhájit titul v příštím roce bude velmi náročné. 
Již teď se připravuje na Mistrovství Evropy veteránů, které se bude konat v tureckém Izmíru v srpnu 
2014. Uvědomuje si, že konkurence na ME veteránů bude obrovská, nejen díky vysokým teplotám, 
ale i velkému množství skvělých závodníků. Proto každý den tvrdě trénuje a účastní se mnoha závo-
dů na dráze i silnici od 800m až po 15 km. 
„Chtěl bych poděkovat za podporu  ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika “ řekl Martin 
Bušek. 
  Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. 

Turnikety na...pokračování ze str.1 

 
Spolujezdci v automobilech budou muset projít turnikety, 
platí to i pro odjezd z podniku? V každém případě se takto 
velmi zpomalí odbavování na vrátnicích. 
Ano, spolujezdci budou vždy muset projít turniketem při kaž-
dém průjezdu branou. Pokud by spolujezdci zůstávali ve vozi-
dle, museli by strážní registrovat jejich čipové karty mobilními 

čtečkami. Dle 
našeho názoru 
námi zvolená 
varianta nao-
pak průjezd 
urychlí. 
Bude se něco 
měnit na stá-
vajících prů-
kazech za-
městnanců, 

případně tzv. „vjezdkách“ do podniku? Zaměstnanec má v 
průkazu čip, pro auto zůstanou stávající vjezdy, nebo nás 
čeká výměna průkazů? 
Stávající průkazy zaměstnanců jsou kompatibilní s nově insta-
lovaným přístupovým systémem, vyměňovat se nebudou. 
V průkazu zaměstnance bude zaregistrován i vjezd konkrétním 
vozidlem do areálu (elektronicky, nikoli vytištěn). Vjezd vozi-
dlem bude tedy umožněn na základě přiložení jedné čipové 
karty – průkazu zaměstnance. 
 
Kamerový systém bude se záznamem, pokud ano, jak se 
bude zpracovávat? 
V souladu s registrací kamerových systémů bude záznam uklá-
dán po dobu 14 dnů. Slouží pro kontrolu dění v prostoru brány 
– průchodů osob, průjezdů vozidel, výkonu strážní služby. 
 
Turnikety budou jistě jednosměrné, jak bude řešeno umís-
tění vstupů a výstupů? 
Všechny turnikety budou obousměrné. 
 
Co s kamiony a automobily externích odběratelů, případně 
dodavatelů? 
Čipovou kartu pro vstup resp. vjezd do areálu bude muset 
vlastnit každá osoba – tedy i externí firmy pro své zaměstnan-
ce a vozidla. Zjednodušeně se dá říct, že současně vystavovaná 
papírová povolení vstupu a vjezdu budou nahrazena čipovými 
kartami. 
    Aleš Chamrád 

Od srpna 2013 konečně vzroste minimální mzda 
 
Vláda J. Rusnoka schválila navýšení minimální mzdy 
o  500 Kč na 8 000 Kč. Je to sice méně, než požadovaly od-
bory, ale byl už nejvyšší čas.  
Průměrná mzda v národním hospodářství totiž vzrostla od roku 
2007 do roku 2012 téměř o 20 %. Podíl hrubé minimální a 
hrubé průměrné mzdy klesl z 38,2 % v roce 2007 na 31,9 % v 
roce 2012. Příznivější podíl čisté minimální a čisté průměrné 
mzdy se snížil ze 41,8 % v roce 2007 na 36,8 % v roce 2012. 
Podíl čisté minimální mzdy a životního minima zvýšeného o 
normativní náklad na bydlení jednotlivce (pro nájemní byt v 
obci s počtem obyvatel od 50 000 do 99 999) klesl z cca 117 
% v roce 2007 na 81 % v roce 2012. To znamená, že zaměst-
nanci pracujícímu za minimální mzdu nestačí tato mzda na 
pokrytí jeho základních životních potřeb a musí mu být posky-
tována dávka - příspěvek na bydlení (v roce 2012 činil měsíč-
ně 3 216 Kč).  
Ve většině zemí Evropské unie, kde je minimální mzda stano-
vena státní autoritou, tj. právním předpisem (20 členských 
zemí EU), došlo v průběhu let 2008 až 2012 k úpravám mini-
mální mzdy. Každoročně byly minimální mzdy valorizovány 
např. nejen ve Francii nebo Nizozemsku, ale i ve Slovinsku, 
Polsku, Maďarsku a Slovensku. Pouze v ČR, Irsku, Estonsku a 
Litvě nebyly minimální mzdy zvyšovány. Úroveň minimální 
mzdy dosáhla v roce 2012 v ČR 310 eur. Nižší minimální 
mzda než v ČR byla jen v pobaltských republikách, Maďar-
sku, Rumunsku a Bulharsku. Odstup ČR od zemí, kde je dosa-
hována nejvyšší úroveň minimální mzdy, je cca 1 000 – 1 500 
eur.  
Nezvyšování minimální mzdy přispělo rovněž k tomu, že 
podle srovnatelných údajů Eurostatu dosáhl podíl minimální a 
průměrné mzdy v průmyslu, stavebnictví a službách nejnižšího 
podílu ze všech sledovaných zemí a v roce 2011 činil 32,5 %.                                         
    Zdroj:  MPSV ČR 
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Tenisový turnaj ZO ve čtyřhře 
V sobotu 22.6.2013 se za ideálního tenisového počasí na dvorcích TK Kubáň uskutečnil první ročník tenisového turnaje 
ve čtyřhře.  
 I když ranní dešťová přeháňka odradila slabší jedince, sešla se slušná 
konkurence tenisových nadšenců. V bojích ve skupinách bylo vidět 
spousta tenisových stylů a bojovnosti o postup do finálové skupiny. 
Samotné finále se hrálo na dva vítězné sety. Vcelku jednoznačný výsle-
dek v poměru 6:0 a 6:1 určil celkového vítěze, dvojci Hrbek a Drozd ze 
soustružny válců (RÚD č. 5). 
Tenisu zdar a zase za rok …  
  
Celkové pořadí : 
  1. Hrbek, Drozd 
  2. Štěrba, Škrabek ( P 1500 ) 
  3. Chvostek, Hýl ( AMDS ) 
               Martin Klein 

Smlouva na vozy   Hyundai  - uzavřena !!! 
Po několika měsících vyjednávání se společností RELY servis s.r.o. se sídlem: Ostrava-Muglinov, ul. Bohumínská čp. 778, jsme 
došli k cíli a uzavřeli Smlouvu s platností na 1. rok na vozidla zn. Hyundai vyráběná v ČR a na další modely dle dohody. Prvotní 
myšlenka byla nabídnou našim věrným členům něco navíc, ale po reakci na článek v ENHÁČKU, kdy projevili zájem o tuto 
nabídku i odboráři z jiných ZO jsme rozhodli, že smlouva bude otevřená pro všechny členy  ZO OS KOVO v AMO a.s. a jejich 
dceřiných společností, pokud splní podmínku a na sekretariát  ZO OS KOVO AM ČR dodají potvrzení o členství v příslušné 
odborové organizaci. Na základě toho požádáme o úpravu ceny dle smlouvy.  
Sleva je sjednána na tyto typy vozidel a v uvedené výši, a to z aktuálního ceníku daného vozu pro daný kalendářní měsíc:  
       -  Hyundai ix20…………………….24%                                                                                                                                      
                                  -  Hyundai i30N……………………17% 
                                  -  Hyundai i30WG………….….…..19% 
                                  -  Hyundai ix35 Diesel…………….22% 
                                  -  Hyundai ix35 Benzín………...….18% 
Sleva bude vypočítána z celkové ceny vozu včetně DPH (mimo doplňky, které jsou do vozidla montovány autorizovaným pro-
dejcem). Pro základní informace použijte email: rokogler@tiscali.cz .                                                          
Aktuální ceník hledejte na www.hyundai-rely.cz nebo kontaktujte prodejního poradce na tel. +420 603 519 252 p. Miroslava 
Šrubaře. Všem zájemcům děkuji za trpělivost, najít shodu nebylo tak snadné.      
                  Robert Kögler 




