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Kdy, když ne te?!
Krize je za námi, ekonomice se daí, zisky podnikatelm rostou.
Logicky mi z toho vychází, že by mly rst také mzdy zamstnanc. eskomoravská konfederace odborových svaz odstartovala na manifestaním mítinku 16. záí 2015 v Praze kampa
„Konec levné práce v R“. Bylo už naase!
Nemysleme si ale, že navýšení mezd pijde samo. Nepijde! Nezbyde nám nic jiného, než vydat smrem k zamstnavateli jasný
signál, že pišla doba, kdy oekáváme výrazný rst mezd
s podstatným navýšením hlavn u tarif. V dob, kdy se státním
zamstnancm zvedají tarifní platy o 5% a kdy se zvedá minimální mzda o 700 korun si nedovedu pedstavit, že tomu na huti
bude jinak. Ale jak jsem již napsal výše, bude to tak, jak si zasloužíme. A te nemám na mysli jen práci pro zamstnavatele.
V minulých dnech nám zamstnavatel pedal svj návrh Kolek-
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tivní smlouvy. Zatím co platná kolektivní smlouva má pes 70
stran, jejich návrh má stran pouze 40! Odpovdli jsme tedy
protinávrhem, který má necelých 80 stránek. Dobe vím, že není
podstatné, kolik stran Kolektivní smlouva má, ale jaký je její
obsah.
Letos poprvé jsme podali spolený návrh za obchodní spolenosti v rámci skupiny ArcelorMittal psobících v eské republice.
Krom ostravské rourovny, která se k tomuto návrhu nepipojila,
navrhujeme spolené jednání za AMO, AMDS CR, AMEPO,
TAMEH, AMTPK, TECHNOTRON a AMD CR. Proto také tým
vyjednáva je složen tak, aby pokud možno obsáhl vtšinu spoleností, za které chceme vyjednávat.
V tomto kolektivním vyjednávání budou hájit „barvy“ zamstnanc kolegové Petr Slanina, Pavel Fichna, Roman Beica,
Ludk Lúan, Alena Sobolová a Ivana Janíková. A to je podle
mého názoru hodn silný tým!
Vía Prak 

Opravy sociálních prostor
V dohodnutém termínu v budov Hutních a chemických laboratoí se po dobu 7 týdn provádly celkové opravy sociálních
prostor, tentokrát pro ženy.
Museli jsme pekat rachot, bourání, ezání, prach víící se všude
na chodbách, ale stálo to za to! V našich pvodních prostorách
byly rezavé pívodní trubky, stará okna, nefunkní ventilátor,
slabé osvtlení a splachování WC na heslo: potáhni víckrát a
pjde to.
Firma AMO MONT OSTRAVA a.s. si dokázala poradit. Dostala
za úkol vytvoit píjemné prostedí pro ženy pracující

v nepetržitém provozu Laboratoí.
Potvrdilo se pravidlo - vpustit do prostoru svtlo, sjednotit barvy
tón v tónu, vymalovat a vznikne nám krásný, vzdušný a hlavn
istý prostor. Chtli bychom touto cestou podkovat vedení naší
firmy a všem, kteí se podíleli na této investici.
Dagmar Gratzová

Optimalizace bran
V únoru letošního roku se zaalo mluvit o optimalizaci bran. Jejich poet pro
prjezd vozidel se ml snížit na 3 brány.
Zaalo se s testováním, kolik vozidel denn projede jednotlivými branami. Zjištní,
že prjezd branami je nerovnomrný asi nikoho nepekvapil. Napíklad na Hlavní
brán byl denní prjezd: 3 000 vozidel , na Záíí: 1 400 vozidel, u hasiárny: 600
vozidel. V dubnu se plánovalo uzavení bran do 2 msíc. V kvtnu nám byl sdlen
návrh na asy prjezd s platností od 1. 9. 2015. Ale ani tento termín nebyl konený.
Poslední plánovaný termín, o kterém víme, je 1. 1. 2016. Detaily bychom mli obdržet v nejbližších dnech. Jakmile se tak stane, budeme Vás informovat. To, co se ze
zaátku jevilo jako jednoduchá záležitost, ve skutenosti tak jednoduchá není.
Polášková Marta
eNHáko
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KRÁTCE
• lenové našeho VZO se zúastnili školení
zameného na komunikaní dovednosti
• Zvýhodnnou cenu na ínský cirkus a Jen
pokej zajíci využilo 170 zamstnanc
• 31.10.2015 poádáme badmintonový turnaj, podrobnosti v eNHáku .8
• Poet uživatel využívající náš nadstandartní program Vodafone se blíží k 4000
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Mítink Konec levné práce v R – Praha 16.9.
Skvle pipravená prezentace doprovázena hudbou, která vzbuzovala emoce a
urit udržovala v pohod i ty, kteí byli po noní smn. Atmosféra byla výborná a pedseda MKOS Josef Stedula náležit pipraven. Pipraveni byli i
pedsedové jednotlivých svaz. Chvílemi to vypadalo jako, že není nic pevnjšího, než spolupráce mezi odborái. Ale tahle akce ukázala i jiné vlastnosti, ty
mén lichotivé. Chyblo tam spousta funkcioná OS KOVO!!! Asi jsou ve
firmách, kde nejsou mzdy problém. A nkteí úastníci pedasn opustili svá
místa. Snad mli naléhavé dvody.
Nicmén celkov si myslím, že tohle byla dležitá a dobe zorganizovaná akce
a mla by se v dalších letech opakovat.
Marta Polášková

Jaké jsou dvody MKOS k požadavku na nárst mezd a plat pro rok
2016?
1. dvod
Po dlouhém období ekonomické krize se eská
republika výrazn zotavuje. V loském roce dosáhla dvouprocentního rstu HDP, letos se reáln
oekává dvakrát tolik. Aktuáln je rst eské ekonomiky jeden z nejvyšších v rámci celé EU.
2. dvod
Odhady ekonomického rstu našich i zahraniních
institucí pedpokládají pokraování výrazného
rstu eské ekonomiky i v píštím roce.
3. dvod
Ekonomický rst je v pevažující vtšin firem
zajišován vzestupem produktivity práce.
4. dvod
Ekonomické prostedí R – pedevším rozpotová
politika je v letošním i píštím roce nastavena prorstov.
5. dvod
Objem finanních prostedk na platy v sektoru
veejných služeb se pro rok 2015 zvyšuje o 3 %.
O další 2 % se pak zvyšují platy u pracovník ve
státní služb.
6. dvod
Minimální mzda se pro rok 2016 zvýší z 9200 K
na 9900 K tj. o 7,6 %.
7. dvod
Zvýšení mezd o 5 % není požadavkem odtrženým
od reality.
8. dvod
Zvýšení mezd o 5 % zajišuje spravedlivý podíl
zamstnanc na oekávaném vzestupu hospodáských výsledk firem.
9. dvod
Zvýšení mezd o 5 % vede - po letech stagnace a
poklesu - k pozitivní zmn celkové atmosféry ve
spolenosti. Zárove bude nepehlédnutelným
pínosem pro ekonomický rst i veejné finance.
10. dvod
Zvýšení objemu mezd a plat se projeví (i když
stále nedostaten) ve zlepšení relací eských
mezd a plat v mezinárodním srovnání.
eNHáko
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Jak si vede ArcelorMittal Ostrava a.s. za poslední roky
ArcelorMittal Ostrava dosáhla v loském roce 1,928 miliardy istého zisku.
K tomuto výsledku více pispl provozní výsledek, než finanní. To znamená, že z vtší ásti se na tomto pozitivním výsledku podíleli zamstnanci.

íslo 10

Co ekli a napsali v poslední dob
Odvádt dvoutetinový výkon Nmce, pobírat za to
jen dv ptiny jeho platu a poizovat si za tuto výplatu zboží, nad kterým by náš západní soused ohrnul nos, to snad pvodn nebylo obsahem hesla:
Evropa jednotná ve své rznosti.
Jan Keller, europoslanec
esko má po pepotu na eura tvrtou nejnižší minimální mzdu v Evropské unii - nižší je pouze v
Bulharsku, Rumunsku a Litv.
Bohuslav Sobotka pedseda Vlády R

(zdroj: data z Úetních závrek AMO a.s. 2009-2014)

Majitel zhodnotil za pomoci zamstnanc svj kapitál, který má v ArcelorMittal Ostrava, o 5%. A jak všichni dobe víme, v bance jsou momentáln
úroky 0,01%. To ukazuje na výhodnost podnikání v Ostrav.

Osobn bych si pál, aby u nás minimální mzda
vbec nebyla.
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodáské komory R
Hodinové mzdy jsou na 29 procentech hodinových
mezd v Rakousku a na 28 procentech hodinových
výdlk v Nmecku.
Radka Sokolová, místopedsedkyn MKOS
eská produktivita práce je pibližn na 60 % té
nmecké a my máme mzdy ješt poloviní.
Josef Stedula, pedseda MKOS

(zdroj: data z Úetních závrek AMO a.s. 2009-2014)

Zajímavé je porovnání pidané hodnoty (zhodnocení výrobk) a osobních
náklad (pevážn mzdy).

Jediným ešením je tak využít ekonomický rst
a zaít intenzivn investovat do technologií
a inovací.
Jan Rafaj, viceprezident Svazu prmyslu a dopravy
Pokud firmy zajistí moderní vybavení, je produktivita srovnatelná s vysplými státy.
Josef Stedula, pedseda MKOS
Odbory nemohou pihlížet, jak se vzdalujeme evropské úrovni mezd a plat, místo abychom se jí
pibližovali.
František DOBŠÍK, pedseda MOS prac. Školství

(zdroj: data z Úetních závrek AMO a.s. 2009-2014)

Petr Slanina

ArcelorMittal Ostrava poslal do zahranií 23 miliard
ArcelorMittal Ostrava vyplatil podle týdeníku Ekonom svému vlastníkovi do Švýcarska rekordních 23 miliard korun.
Nahromadné zisky odeslala do zahranií také eská GE Money Bank.
Výší vyplacené dividendy pedstihla GE Money Bank trojici lídr eského bankovního trhu.
Svým vlastníkm letos nevydlal nejvyšší sumu ani EZ, ani žádná z velkých
eských bank, tak jak bylo v uplynulých letech obvyklé. Podle zjištní týdeníku Ekonom vyplatil nejvyšší dividendu oceláský podnik ArcelorMittal Ostrava, a to v celkové výši 23 miliard korun. Krom loského zisku totiž rozdlil i
vtšinu nahromadného zisku z minulosti.
Ten se v ostravské ocelárn kumuloval v dob, kdy spolenost mla více akcioná. Dividendy zaala vyplácet až poté, co hlavní akcioná odkoupil 14procentní podíl skupiny PPF a následn vytsnil menšinové akcionáe.
Zatím nejvyšší dividendu vyplatila firma letos v lét. "Skupina takto optimalizovala strukturu aktiv," uvedla k rekordnímu finannímu toku mluví ArcelorHN www.ihned.cz
Mittalu Ostrava Barbora erná Dvoáková.

eNHáko

Když v eské republice roste produktivita, tak se
nezvyšují mzdy, to se prost nedje. Firmám pejeme, aby tvoily zisk, ale je teba aby pozitivní výsledky jejich hospodaení pocítili jejich zamstnanci.
Josef Stedula, pedseda MKOS
Musíme zmnit strukturu pracovních míst, abychom jich mli více a lépe placených. Ne, že budeme zvedat mzdy manuálním pracovníkm, ale
chceme tyto pracovníky posouvat do výše kvalifikovaných pozic, kde budou automaticky brát vyšší
mzdy.
Jan Rafaj, viceprezident Svazu prmyslu a dopravy
eská práce je v mnoha pípadech pod ínskou
cenou práce, a to jsme se tomu ješt ped pár lety
vysmívali.
Josef Stedula, pedseda MKOS
Cesta k lepším platm vede pes lepší práci. K tomu firmy potebují investice do technologií a inovací a zamstnanci zase motivaci. Umlé, pemrštné zvyšování mezd znií obojí
Jan Rafaj, viceprezident Svazu prmyslu a dopravy

www.odboryam.cz
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Lyžai pozor, nov místo Chopku Krkonoše!
Po dlouhých debatách a pipomínkách z Vaší strany jsme opt zaali chystat tradiní
lyžaský zájezd. Mnohokrát zaznlo: „ Už by to chtlo zmnu!“ Tak tedy zmna bude!
Dovolujeme si Vás v krátkosti seznámit s cílem naší cesty: KRKONOŠE, Skiresort ERNÁ
HORA- PEC.
Ubytovaní je zajištno v hotelu OMNIA na dohled Jánských lázní. Hotel nabízí skvlé ubytování, bazén, saunu, wellness. Pro ty, kteí budou mít málo pohybu, je k dispozici sportovní
hala na míové sporty, která je souástí hotelu. To vše je v cen pobytu.
Samozejmostí je i skvlá strava, která bude formou polopenze. Hlad mít rozhodn nebudete.
Pár slov o lyžování. V recepci hotelu si zakoupíme skipasy s výraznou slevou. Skipasy je
možno použít i v dalších stediscích, která tvoí již zmínný skiresort. K první lanovce je to
od hotelu pár krok. Na své si pijdou i bžkai, pro které je k dispozici mnoho upravených
tras. Tak pro této skvlé nabídky nevyužít? Neváhejte a pojete s námi. Další informace
najdete na www.omniahotel.cz a www.skiresort.cz
V píštím ísle vás budeme informovat o konené cen, kterou se nám
podaí nasmlouvat.
sportovní a kulturní komise ZO OS KOVO AMR

Nová mna!
Prý poslali nám kolektivku.
A ta nemá žádnou chybku!
Od nejlepšího zamstnavatele
jsou plány na rst velmi smlé.
Chceš odpolední píplatky?
Ty nedostaneš od taky!
Copak chcete koksai?
Te vám oi zazáí!
Mli byste déle makat!
Ne se poád doma flákat.
Píplatky vám zkrouhnem taky,
korun vy už máte mraky!
Ješt je tu malá zmna místo penz „poukazmna“.

Praha
Když jsme v roce 2012 poprvé pipravovali výlet do Prahy, nemli jsme
pedstavu o tom, jak velký zájem o
tuto akci bude. Snad 50 lidí? Za ti
roky se ale akce zúastnilo tém 450
našich len a rodinných píslušník.
Tém všichni mají dnes fotoaparáty,
ale málokdy se v redakci eNHáka
objeví run malovaný obrázek. Jedenáctiletému Matjovi Baligovi moc
dkujeme!
Ivan Pknica

Matj Baliga 11 let

Sportovní a kulturní komise pi ZO OS KOVO ArcelorMittal eská republika

VSTUPENKY DO CINESTAR
Cena pro leny ZO OS KOVO
ArcelorMittal eská republika 100,-K
(max.4ks)
Zájemci o vstupenky se pihlaste a zaplate u svých úsekových dvrník
nebo na sekretariátu ZO

Redakní rada: Drexler Michal 6859 Michal.Drexler@ArcelorMittal.com, Korta Miroslav 7476 Miroslav.Korta@ArcelorMittal.com, Pknica Ivan 3769 Ivan.Peknica@ArcelorMittal.com,
Polášková Marta 6906 Marta.Polaskova@ArcelorMittal.com, Prak Vítzslav 7424 Vitezslav.Prak@ArcelorMittal.com, Slanina Petr 2553 Petr.Slanina@ArcelorMittal.com, Vlach Marek 5581 Marek.Vlach@arcelorMittal.com,
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