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Společné zasedání 
závodních výborů 
ZO OS KOVO 
AMČR a 3 Servis 
Jitka Javůrková 
 

Dne 13.2.2018 se uskutečnilo další 
společné zasedání závodních výborů 
naší ZO a ZO 3 Servis. Hlavním téma-
tem bylo vzájemné sbližování s cílem 
případného sloučení našich organizací. 
  
                  Pokračování na str.2 

KRÁTCE  

 vyzvali jsme vedení společnosti AMDS CR 

k zahájení kolektivního vyjednávání 

 DataCentrum (mzdové účtárny) se přemís-

tilo do Ostravy-Mariánských hor  

 na lyžařský zájezd do Krkonoš jsou ještě 

poslední volná místa, tel.2051 

 23.3. chystáme turnaj ve voleném mariáši 

 24.3. se koná zájezd do aquaparku Wisla 

 18.8. se koná dvoudenní výlet do Prahy 

Závod 14 má konečně svého ředitele 
Vítězslav Prak 
 

Co se všechno mu-
selo stát, aby Vál-
covny měly po tři čtvrtě roce svého legitimního 
ředitele? 
Předně, 5. ledna nečekaně–čekaně skončil výrobní 
ředitel Anoop Nair. Nepřísluší mi, abych hodnotil bý-
valého člena představenstva AMO. Baví mne však 
poznámky některých vedoucích zaměstnanců, kteří 
mluví o tom, jak se v noci budí hrůzou, protože jim 
Anoop tvrdil, že má ještě šedesát dnů staré dovole-
né. Takže se klidně ještě může v březnu vrátit! 
   Pokračování na str.2                         

Kolektivní vyjednávaní 
Petr Slanina 
 

Po 9 kolech došlo k dojednání Dodatku 
KS na rok 2018. Kapitola Mzdy byla uza-
vřena, jak jsem již informoval, s platnos-
tí od 1. 1. 2018. 
Odměna za splnění hospodářského výsled-
ku zůstává ve stejné výši. Při dosažení výsledku EBITDA 
11,1 mil EUR bude vyplaceno 2% ze skutečné mzdy a 
dalších 1,3 %, při splnění 22,2 mil EUR. Příspěvek za 
dlouhodobé finanční výsledky skupiny AMO je dohodnut 
na 23,7 mil. Kč a  bude vyplacen za měsíc listopad 2018.  
Rekondiční a ozdravné pobyty a zápůjčky zůstávají ve 

stejné výši jako v loňském roce. Příspěvek 
dárcům krve a krevních složek, při darování 
mimo pracovní dobu, zůstává stejný. Změna 
je v možnosti uplatnění tohoto příspěvku, 
kdy je o něj nutno zažádat v aktuálním čtvrt-
letí (nejpozději první měsíc následujícího 
čtvrtletí). Příspěvek na ozdravné a rekreační 

pobyty pro děti zaměstnanců se bude vztahovat nově taky 
na příměstské tábory. 
Vyjednávaní v dceřiné firmě AMEPO zatím probíhá. Za-
městnavatel na pozměněný návrh odborů nepřistoupil. 
Stav a případné další kroky pravidelně projednávám se 
zaměstnanci AMEPO, kde působí naše ZO. 

Zavřená kantýna 
Vítězslav Prak 
 

Ne všechno se vždy podaří, ale je důležité přiznat chybu a sjednat nápra-
vu. 
Na konci loňského roku došlo nečekaně k uzavření kantýny Válcovenská 
úprava na nočních směnách ve dnech 26. a 27.12. Ten, kdo někdy pracoval 
v nepřetržitém provozu dobře ví, jaký je to problém, když se spoléhá na to, že 
si koupí v kantýně kafe, které mu včera došlo, nabere si ze sodobaru pitnou 
vodu, popřípadě si dá teplé jídlo, protože po čtyřech dnech se i ten nejlepší 
kapr s domácím bramborovým salátem prostě přejí.       Pokračování na str.3                   

Koksovna v kostce 
Marta Polášková 
 

Tak jako v roce 2017 i v letošním roce jede 
výroba na Koksovně naplno.  
Dle harmonogramu pokračuje přezdívání komor na koksárenské 
baterii (KB 1-2), čímž se baterie omlazuje. Na provoze 1041–
koksochemie dostali zaměstnanci k otestování nové rukavice 
odolné vůči benzolu a pracím olejům. Na šatně č.1 je vyhrazen 
prostor, v němž jsou sběrné skříně, do kterých zaměstnanci kok-
sárenské baterie zařazeni do programu biomonitoringu denně 
vkládají špinavý oděv, aby nemuseli každý den absolvovat vzdá-
lenou cestu do prádelny. Na šatně č. 2 byly vyměněny uvolněné 
kachličky na podlaze ve sprchách. Na VKB 11 probíhá výmalba 
schodiště mezi bloky.                         Pokračování na str.2   

Úrazovost v prémiových  
ukazatelích 
Petr Slanina 
 

Bezpečnost je v našem pod-
niku na prvním místě a jsme 
za to rádi. Ostatně odbory 
ve své historii vznikly právě 
z důvodů zlepšení bezpeč-
nostních podmínek, zlepše-
ní pracovních podmínek a zlepšení 
ohodnocení zaměstnanců.   
  Pokračování na str.3    

Odvětvový svaz hutnic-
tví železa v likvidaci 
Ivan Pěknica 
 

Dne 8. února se v Praze ko-
nala Valná hromada HOS 
OS KOVO. Ta schválila mi-
mo jiné i členy vyjednávací 
komise kolektivní smlouvy 
vyššího stupně (KSVS).  
 
          Pokračování na str.2  
 

Dopis hejtmanovi Moravskoslezského kraje od předsedů ZO ArcelorMittal v České republice na str.3 
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Závod 14  … pokračování ze str.1  

Ale konec sarkasmu. Život jde dál a Anoop nebyl prvním a asi ani posledním managerem ve vysoké funkci, který byl 
odejit, aniž by mu někdo za práci pro AM poděkoval. Asi nebylo zač. Ředitelem Válcoven se stal Ing. David Božoň, kte-
rý naposledy působil v dceřiné společnosti AMEPO. Původně pracoval na Ocelárně, poté na centrále v Londýně a ve 
válcovnách v AMFM. Věřme, že jeho bohaté zkušenosti, které nabyl v relativně mladém věku, pomohou Válcovnám i 

dalším provozům finální výroby, které dostal v rámci přerozdělení funkcí po výrobním řediteli do svého portfolia. 
Protože Anoop Nair si toho nakřečkoval do své působnosti doopravdy mnoho, prvovýrobu po něm má na starosti ředitel 
Koksovny Ing. Václav Habura a Údržbu a ostatní obslužné závody Ing. Pavel Šedivý. 
Tento model má být prozatímní na tři měsíce, pak se má vyhodnotit a vedení firmy rozhodne, jak dál. Osobně držím 
palce všem třem výše jmenovaným, ať se jim daří. Jejich úspěch bude totiž hlavně úspěchem Ostravy a ten moc potře-
bujeme!    

Koksovna v kostce….pokračování ze str.1 

Na podnět zaměstnanců a za přispění odborů se řeší 
situace na Záříčí, kde pro bezpečný přechod zaměst-
nanců od autobusu na šatnu č. 1, chybí přechody pro 
chodce. Byl vypracován projekt a předán závodu 3 
k realizaci. Termín uskutečnění zatím nevíme. Vzhle-
dem k nedostatku zaměst-
nanců probíhá na Koksovně 
projekt pro získání nových 
pracovníků (strojník koksá-
renské baterie) pod agentu-
rou práce. Zaměstnanec, 
který doporučí zaměstnava-
teli nového kolegu na Kokso-
vnu, dostane do výplaty, po 
uplynutí zkušební doby dopo-
ručeného zaměstnance, od-
měnu 5000,-Kč. 

Společné zasedání ….. pokračování ze str.1 

Domluvili jsme se na 
ustanovení komisí, kte-
ré se budou zabývat 
sjednocením našich 
dokumentů, jako je Sta-
tut, Zásady hospodaření 
a Volební řád.          
Těmito postupnými kro-
ky naplňujeme usnesení 
našich konferencí, kde 
nám delegáti dali jasně najevo potřebu vybudovat jednotné a 
silné odbory, které tak budou lépe hájit zájmy zaměstnanců 
vůči zaměstnavateli, což je hlavní úkol odborů.  
Prostě stále platí staré dobré heslo, že „v jednotě je síla“. 

Odvětvový svaz …… pokračování ze str.1  

V sektoru hutnictví již řadu let vyšší kolektivní smlouva chybí. 
Zástupci odborových organizací sice každoročně předkládají 
návrh KSVS, ale zástupci hutních podniků sdružených 
v Odvětvovém svazu hutnictví železa (OSHŽ) každoročně 
návrh odmítají s tím, že nemají mandát od všech svých členů 
k jednání. Návrh KSVS pro rok 2018, který byl na podzim mi-
nulého roku představitelům zaslán, byl opět odmítnut. A záro-
veň, pár týdnů po tomto odmítnutí, na své mimořádné valné 
hromadě, se OSHŽ poslal do likvidace. A oznámil, že 
v likvidaci vyjednávat KSVS nemůže.  
KSVS má nastavit jednotné standardy pracovních podmínek 
zaměstnanců v určitém odvětví, respektující specifika určitých 
odvětví, jejich technickou, technologickou i celkovou ekono-
mickou situaci. Výsledkem kolektivního vyjednávání na odvět-
vové úrovni by pak měla být ochrana oprávněných zájmů za-
městnanců a také vytvoření východiska pro spravedlivé pod-
mínky při provozování činnosti zaměstnavatelů v rámci hospo-
dářské soutěže. Ale o to zřejmě nemají představitelé hutního 
průmyslu v ČR zájem. 
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Zavřená kantýna …..pokračování ze str.1 

A místo toho zamčené dveře a na nich napsáno, že je 
z technických důvodů zavřeno! A na noční bude zavřeno i 
další tři dny.  Telefon stíhá telefon a já všem vysvětluji, že 
odbory, ani vedení provozu neschválilo omezení výdejní 
doby v kantýně, kde 
trať jede i mezi 
svátky nonstop. 
        
Teprve až telefonát 
s personálním od-
dělením a následně 
se zástupcem stra-
vovací firmy GTH 
všechno objasnil. 
Několik kantýn-

ských nepřišlo do práce na noční směnu, takže GTH ne-
bylo schopno zajistit provoz na všech kantýnách. Bohužel 
bez toho, aby tento problém komunikovalo 
s hospodářským vedením a odbory!   
Po našem důrazném protestu GTH po dvou dnech znovu 
obnovila provoz na nočních směnách a po dalším jednání 
s vedoucí GTH paní Michaelou Kašparovou přistoupila 
stravovací firma na kompenzaci pro všechny zaměstnan-
ce, kteří se přihlásili, že je uzavření kantýny poškodilo. Za 
každý den, kdy bylo na noční zavřeno, dostali všichni pou-
kázku na teplé jídlo dle jejich výběru bez omezení ceny.  
Jak jsem napsal v úvodu, chybu je třeba uznat a napravit. 
Myslím si, že vedení GTH pochybení adekvátně napravilo 
a zaměstnanci s tím byli spokojeni.  
Závěrem jen upozornění pro strávníky. Tyto poukázky pla-
tí jen do konce února. Tak dobrou chuť!        

Úrazovost... pokračování ze str.1 

To, že je bezpečnost zaměstnanců důležitá, se promítá taky do prémiových ukazatelů. A tady nejsme spokojeni 
s nastavením a to hned z několika důvodů.  
Jeden z důvodů nespokojenosti je to, že úrazovost je násobitelem celých prémií. Úrazy tak 
negativně ovlivňují všechny ostatní výrobní ukazatele. A ve výsledku pak, i když se zaměst-
nanci snaží sebevíc a všechny ostatní výrobní ukazatele jsou splněny, ba dokonce překroče-
ny, výše prémií tomu neodpovídá a v krajním případě může být dokonce rovna 0.  
Dalším, z našeho pohledu nesprávným faktorem je to, že agenturní zaměstnance zaměstna-
vatel na jedné straně do ukazatele úrazovosti pro výpočet prémií zahrnuje, ale prémie jim 
však nevyplácí. Jsou tak mzdové podmínky agenturních zaměstnanců opravdu srovnatelné se 
zaměstnanci uživatele, jak vymezuje Zákoník práce?  
Další důvod naší nespokojenosti je to, že v aktuálním Prémiovém řádu (PŘ) je pouze trestání 
zaměstnanců za úrazy, ale vůbec se nepočítá s pozitivním přístupem. Z tohoto důvodu jsme 
začali jednat, ve shodě se všemi odborovými organizacemi na huti, o změně PŘ. Dle nás je 
důležitější ohodnotit snahu zaměstnanců něco zlepšit, nežli je jen trestat, když se něco nepo-
daří. 
To, že naše ZO to myslí s bezpečností zaměstnanců opravdu vážně, dokazuje i to, že jsme 
byli na jednání managementu s předsedy ZO oceněni ředitelem pro bezpečnost za nejvyšší 
počet společných auditů ředitele závodu 14 – Válcovny a předsedy ZO v loňském roce. Ing. 
Michálek také vysoce vyzdvihl kvalitu těchto bezpečnostních auditů. 
 

Dopis předsedů všech ZO ArcelorMittal v České republice 
 
Vážený pane hejtmane, 
obracíme se na Vás znovu, tentokrát již v souvislosti 
s negativním stanoviskem Moravskoslezského kraje k záměru 
vybudovat skládku uhlí v areálu ArcelorMittal Ostrava.   
Cítíme potřebu se ohradit proti zpochybňování závěrů dokumen-
tace EIA posuzující vliv na životní prostředí v okolí skládky uhlí. 
Dokumentace byla vypracována na základě oficiálních dat a 
postupy, které vyžaduje platná legislativa ČR, včetně použití 
platných emisních faktorů. Všechny podklady včetně odborných 
posouzení byly v souladu s požadavky platné legislativy zpraco-
vány autorizovanými osobami. Zpochybnění závěrů autorizova-
ných osob přitom není žádnými odbornými údaji podloženo. 
Upřednostnění domněnek před řádně doloženými odbornými 
výpočty vyžadovanými legislativou zpochybňuje postupy, které 
má zpracovatel dokumentace povinnost použít v souladu 
s právními požadavky ČR. 
Všechny odborné instituce, které záměr v řízení EIA posuzovaly, 
doporučily vydání souhlasného stanoviska s tím, že nebyly zjiš-
těny významné negativní vlivy plynoucí z realizace otevřené 
polní skládky a jejího provozu v takovém rozsahu, aby došlo k 
významnému dopadu na životní prostředí. Krajský úřad jejich 
závěry nicméně nerespektoval a záměr zamítl, přestože 
v případě záměru jiné firmy vytvořit skládku uhlí stejného rozsa-

hu v blízkém okolí (Heřmanice), nedávno rozhodl kladně, a to 
pouze ve zjišťovacím řízení, s tím, že záměr „nemá významný 
vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován 
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí“. Zde úřad 
nepožadoval žádná kompenzační opatření, přestože odborná 
studie vyčíslila u této skládky mírně vyšší emise než v případě 
záměru ArcelorMittal Ostrava. Podle zákona společnost Arcelor-
Mittal Ostrava ani tak neměla povinnost navrhovat jakákoli kom-
penzační opatření, a učinila tak jako společensky odpovědná 
firma pouze z dobré vůle.   
V rozhodnutí Krajského úřadu postrádáme rovný přístup 
k firmám, které jsou poškozeny situací v OKD. Přístup kraje po-
kládáme nejen za nezodpovědný, ale také za protiprávní. Kraj-
ský úřad zde porušil principy právního státu, protože nebere 
v úvahu údaje, které nám zákon ukládá předložit a které jsme 
předložili. Pokud platí, že právo a zákon je nejdůležitější normou 
vzájemného soužití, není možné, aby pocity a domněnky byly 
důvodem k omezování našeho podnikání.  
Vzhledem k výše uvedenému se domníváme, že důvodem pro 
zamítnutí záměru ArcelorMittal Ostrava nebyla obava o životní 
prostředí. 
S úctou, 
předsedové odborových organizací zastupujících 7000 zaměst-
nanců huti ArcelorMittal a jejích dceřiných společností 
v Moravskoslezském kraji. 
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Změny ve vedení 
 

Ve fabrice rozličných jmen 
pracuji nějaké roky, 

zažil jsem hromadu změn 
i různé praštěné kroky. 

 
Ta firma měla vždy jména, 

jména a také příjmení, 
sice to kdysi byl Kléma, 

na věci to tak moc nemění. 
 

A za ty léta už vím, 
protože poznal jsem hodně, 

komu mám věřit a s kým 
nemám se hádat neplodně. 

 
Byli tady různí šéfové, 

výroba šla hodně ztěžka, 
chovali se jako katové, 

to není snad případ dneška. 
 

Staly se zásadní pohyby, 
stalo se více změn, 

teď nemám téměř pochyby, 
že bude vše lepší jen. 

 
Ať tedy to nové řízení 

najde tu správnou trasu, 
co dělá se špatně, ať změní, 

vzhůru do lepších časů! 

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO  ArcelorMittal Česká republika  

BOWLINGOVÝ TURNAJ VŠECH NAŠICH ČLENŮ  

Pod patronátem VZO OS KOVO  

ArcelorMittal Česká republika 

startuje XIII. ročník turnaje v bowlingu  

našich odborových úseků. 
 

Účastníky finále nahlaste  

svým úsekovým důvěrníkům. 

Každý úsek může do finále nasadit jedno družstvo, 

RÚD č. 2 a 7 družstva dvě, RÚD č. 10 družstva tři.  

Přihlášky se jmény odevzdat Ing. Javůrkové/2051 do 

13.4.2018. 
 

Finále 20.4.2018 od 15 hod.  

v Bowling SKY Vltava—Ostrava-Poruba. 

Skvělá lyžovačka v Orlických horách 
Jitka Javůrková 
 

Dne 26. ledna pořádala naše ZO lyžařský zájezd do skiareálu 
Buková Hora. 
Vyjelo se časně zrána, abychom si užili lyžování celý den. Skvělé 
bylo, že kdo si zakoupil časopis Snow, mohl využít akce skipas 1 
+1 zdarma, čímž se cena celodenního skipasu značně snížila. 
Po příjezdu do Červené Vody jsme se přezuli do lyžáků a hned 
vyrazili na svah. Nahoru na Bukovou Horu nás vyvezla vyhřívaná 
čtyřsedačková lanovka. Pak si každý mohl zvolit, na jaké straně 
Bukové Hory bude lyžovat. Nejdelší byly sjezdovky zpět do Čer-
vené Vody (přes 2000 m), ale byla tu i možnost využít sjezdovky 
do Čenkovic, které byly na druhé straně hory. Vše bez front a 
čekání. Azuro sice nebylo, ale kolem poledne se sluníčko ukáza-
lo, zvláště na Čenkovické straně. Skvělé bylo i zázemí střediska. 

Samoobslužná restaurace nabízela množství 
hotových jídel a podotýkám, velice chutných. 
Já jsem si lyžování velice užila, obzvlášť po-
tom, co jsem si dala v občerstvovací pauze 
přebrousit hrany. A to pak byly kristiánky! 
Vlastně dnes už carvové oblouky. No prostě 
vydařený den. A tak zdravím všechny lyžaře 
„SKOL“! 

Mariášový turnaj 
Petr Slanina 
 

Jste příznivci drobného hazardu a máte rádi čertové 
obrázky? Pak neváhejte a přihlaste se na náš zkušeb-
ní „nultý“ ročník Voleného mariášového turnaje.  
Ten se uskuteční 23.3.2018 v Sokolovně v Ostravě-
Kunčicích. Tento turnaj si vzal na starost zapálený mari-
ášník Petr Gřunděl z koksovny a technickou podporu mu 
samozřejmě zajistí Sportovní a kulturní komise naší ZO. 

Velice vítáme další novou iniciativu volnočasových aktivit a věříme, že tento turnaj osloví 
hodně zaměstnanců a stane se z něho tradice tak, jako jsou naše další turnaje (bowling, 
tenis, badminton, ping-pong). Bližší informace na našich nástěnkách a tel.2051. Věřím, 
že se tam uvidíme. 


