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KRÁTCE  

 Jednání o doplatku EBIT v AMDS CR pokračuje 

 Odstartoval další ročník turnaje v bowlingu našich odbo-
rových úseků 

 Další zájezd na lyže bude 1.3. na Malino Brdo 

 Turnaj ve stolním tenise se ruší. 

 Na SJV byla odstraněna porucha v dodávce teplé vody 
do sprch  

 Revitalizovaná kantýna na SJV bude otevřena 25. února  

 24.8.-25.8. se uskuteční výlet do Prahy 

Poděkování voličům 
Petr Slanina 
 

Rád bych touto cestou poděkoval všem 2507 zaměst-
nancům, kteří se zúčastnili voleb do dozorčí rady.  
To, že volilo více než 60% zaměstnanců, je důkazem, že 
zaměstnancům na této firmě záleží. 
Velmi si vážím toho, že jsem obdržel téměř 50% hlasů. Je to 
pro mne veliký závazek do budoucna. Budu dělat všechno 
pro to, abych Vaši důvěru nezklamal. (Hned první hlasování 
bude pravděpodobně náročné, ale o tom někdy příště.) 
Chci zdůraznit, že to není jen úspěch můj, ale celé naší  
ZO OS KOVO ArcelorMittal ČR. 
Děkuji všem!!! 

Vyjadřujeme solidární podporu členům odborů v podni-
ku Backer Elektro CZ a.s. Hlinsko/společnost NIBE v 
ČR, kteří vyhlásili stávkovou pohotovost z důvodu níz-
kého návrhu nárůstu mezd zaměstnavatelem. 

Mittal se rozhodl zlikvidovat výrobu plochých 
výrobků v Ostravě? 
Vítězslav Prak 

 
Když nás vloni na jaře Mittal ho-
dil přes palubu a nabídl 
k prodeji, zdůvodňoval to tím, že 
vyrábíme ploché výrobky a mu-
síme tedy být protiváhou a konkurencí ocelárně Ilva, 
kterou chtěl koupit. Evropská komise prý požaduje, aby 
Ostravu koupil silný investor, který bude v naší firmě 
investovat a provozovat ji minimálně ve stejném rozsa-
hu jako v roce 2018. Pásová trať se rozjela na čtyři směny.  
Nebudu teď rozebírat, zdali je Liberty House silný investor, 
protože podle mě pokud chce někdo koupit AMO takovým 
způsobem, jak to má v plánu rodina Guptů, není to silný 
investor, ale spekulant!  
Vraťme se však ke svitkům a plechům. Objemy výrob 
z loňského roku jsou pryč, pásová trať paběrkuje na úrovni 
20 kt měsíčně! Válcovna, která je schopna vyrábět více než 
100 kt za měsíc! Že by totální propad trhu s plochými výrob-
ky, nebo řízená likvidace konkurence ze strany ArcelorMit-
tal? Vzhledem k tomu, že naši firmu stále řídí dlouholetí 
loajální manažeři ArcelorMittal a členové představenstva 
AMO generální ředitel Ashok Patill a šéf obchodu Shahab 
Husain, já v tom mám jasno. Řízená likvidace!  
                                                       Pokračování na str.2  

Vážený pane Shahabe Husaine, 
Petr Zegzulka-předseda ZO OS KOVO AMTPO 

 
oslovuji Vás jako zástupce zaměst-
nanců v rámci AMTPO. Ve 4. čtvrt-
letí roku 2018 jsme spolu vedli dvě 
debaty na zasedání managementu 
s odbory, a to na téma zakázkové-
ho naplnění AMTPO. Především 
druhá vyostřená debata byla mezi námi koncem minulého 
roku. Tenkrát jste mi již podruhé slíbil, že AMTPO bude 
mít zakázky, aby výroba mohla pokračovat a mohla být 
plněna kritéria, která jste nastavili v rámci business plánu. 
Při této debatě jste uvedl příměr, doslova cituji: „Budu 
běžet pro Rourovnu ještě rychleji než teď.“ Musím 
s velikou lítostí konstatovat, že jste se  v daném příměru 
ještě nerozběhl, natož rychleji běžel. S plnou vážností a 
zodpovědností musím říci, že slovo klíčového vrcholové-
ho manažera nic neznamená. Vaše důvěryhodnost jak 
v mých, tak v očích zaměstnanců velice výrazně poklesla. 
Rourovna se potýká s nedostatkem zakázek již od konce 
minulého roku. Provozování Small Stiefelu na 4-směnný 
nepřetržitý provoz bylo spíš jen přání než skutečnost. 
Dnešní stav provozování právě na zmiňovaném Small 
Stiefelu je Vám určitě  znám. Již dva týdny neprovozuje 
z důvodu nedostatku zakázek. Jak je vůbec možné, že 
osm sales offices v Evropě, které mají zajišťovat zakázky 
i pro nás, nejsou schopny zajistit více zakázek a vše si 
musí řešit obchodní oddělení z velké míry v rámci Arce-
lorMittal Ostrava.  
    Pokračování na str.3   

Kolektivní vyjednávání v AMEPO 
Petr Slanina 

 
V úterý 14.2. proběhla schůzka u GŘ AMO k patové situaci 
ve vyjednávání v AMEPO, kde strana odborů  požaduje 
stejný nárůst jako v mateřské společnosti AMO. Dohodli 
jsme se, že se pokusíme najít cestu ke stejnému navýšení, 
ale pravděpodobně za předpokladu, že se splní ambiciózní 
business plán na letošní rok. Další kolo vyjednávání pro-
běhne v úterý 19.2. 
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Volby do dozorčí rady 
Marta Polášková 

 
Po letech se opět uskutečnily volby 
kandidáta do dozorčí rady ArcelorMit-
tal Ostrava a.s., kterého jsme volili 
my, zaměstnanci.  
Po zasedání valné hromady 2. prosince 
2018 došlo rozhodnutím jediného akcio-
náře ke změně stanov společnosti a to 
ke snížení počtu členů dozorčí rady z 5 členů na 3 členy a 
volbě 1/3 členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti. 
Volby probíhaly trošku jinak, než jsme dosud byli zvyklí. 
Papírovou formu a vhazování lístků do volebních uren, 
vystřídala technika. Volili jsme elektronicky prostřednictvím 
portálu AMOS a kiosků. Voleb se tak mohli zúčastnit i ti, 
kteří momentálně nebyli v práci, protože tak mohli učinit 
z domova.  

Tým, který pracoval na přípravě voleb, 
odvedl kus práce. Probíhalo testování, 
připravovaly se  informace o volbách i 
samotných kandidátech (Amo 
Postmaster, intranet, televize, nástěn-
ky), sledoval se průběh voleb. Výsled-
ky voleb zpracovávalo Datacentrum 
systems&consulting, a.s. Volební komi-
se zpracovala protokol o výsledku vo-
leb a předseda volební komise osobně 

seznámil každého voleného kandidáta s výsledkem. 
Z celkového počtu 4 105 zaměstnanců volilo 2 507 za-
městnanců, což představovalo 61,7%. Nově zvoleným čle-
nem dozorčí rady se stal Ing. Petr Slanina, předseda ZO 
OS KOVO AMČR, který obdržel nejvyšší počet odevzda-
ných hlasů -  1 235 což představuje 49,26%. Gratulujeme. 
Poděkování patří všem, kteří se voleb zúčastnili, i těm, 
kteří je připravili. 

Prémiový řád 2019 
Marta Polášková 
 

V KS se uvádí, že prémiový řád zaměstnavatele bude vydán nejpozději do 31. 12. předchozí-
ho kalendářního roku po projednání a odsouhlasení s odborovými organizacemi. 
Poslední roky se tak neděje a prémiový řád se odsouhlašuje až v daném roce. Při každém projed-
návání měly odbory požadavek, aby z prémiového řádu vypadl ukazatel sledující bezpečnost 
(krácení prémií za úrazy) a nastavil se jiný mechanizmus. Kolektivní vina je podle nás nesmysl. 
Vždyť jak můžete ovlivnit úraz člověka, který ani nepracuje s vámi? Při projednávání prémiového 
řádu na rok 2019 konečně došlo ke změně. Pro kategorii D nejsou absenční úrazy součástí prémi-
ového řádu. To znamená, že při absenčním úraze nebude na prémiích krácen nikdo v kategorii D. 
Zaměstnanec, který bude mít absenční úraz, bude krácen za předpokladu, že odškodňovací komi-
se neodškodní úraz na 100%. Jinak na tom budou mistři a vedoucí pracovních skupin (krácen bu-
de mistr dané směny, na které se úraz stal). Úrazy bez faktoru lidského činitele nebudou započítá-
ny. V žádném případě to není signál, abychom polevili nebo nedodržovali bezpečnost a vzájem-
nou ostražitost. V této společnosti je každá změna běh na dlouhou trať. A tady se ukazuje, že mít 
odbory ve firmě je pro zaměstnance výhodou. Jen škarohlíd může říct, že odbory jsou k ničemu. 

Prodej AMO 
Petr Slanina 
 

Premiér Babiš, ministryně průmyslu a obchodu Marta 
Nováková a státní tajemnice pro EU Milena Hrdinková 
v pátek 8. února 2019 přijali ve Strakově akademii ev-
ropskou komisařku pro konkurenceschopnost Mar-
grethe Vestagerovou. 
Na tomto jednání spolu probírali prodej ArcelorMittal Ostra-
va a.s. společnosti Liberty House. Eurokomisařka zdůrazni-

la potřebu, aby český ArcelorMittal získal skutečný a oprav-
dový kupec se znalostí celého oboru a s byznys plánem, 
který mu umožní být životaschopným a dynamickým kon-
kurentem, bez závislosti na ArcelorMittal. Doufejme, že 
stihne rozhodnout do května, kdy budou volby do Evrop-
ského parlamentu. 
To, že se paní Vestagerová nebojí globálních firem, dala 
jasně najevo. Za zneužití dominantního postavení na trhu 
udělila Googlu či Facebooku miliardové pokuty, Applu zase 
uložila, aby Irsku doplatil 13 miliard eur na daních.  

Mittal se rozhodl zlikvidovat výrobu plochých 
výrobků v Ostravě? …….Pokračování ze str.1 
 
Bohužel na výrobě pásové trati je plně závislá naše dceři-
ná společnost AMDS CR. Pokud nebude mít svitky 
z válcovny pásů, nemá z čeho vyrábět! Další řízená li-
kvidace konkurence, tentokrát ze strany AMDS v Polsku, 
která ještě donedávna řídila naši AMDS CR a kdysi od nás 
odvezla novou vysoce výkonnou dělící linku Fagor! 
Co říci závěrem? Na tomto příkladu zřetelně vidíme, že se 
musíme mít před nepřátelskými kroky ze strany ArcelorMit-
tal na pozoru a musíme na ně i nadále upozorňovat Evrop-
skou komisi, generální ředitelství pro hospodářskou sou-
těž, Evropskou radu zaměstnanců ArcelorMittal, ale také 
premiéra Babiše a média!  
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Fólie - aneb jak se opět náhradní strava stává 
nenáhradní 
Ivan Pěknica 

 
Na středojemné válcovně není již několik týdnů kantý-
na, která nám vydá i teplá jídla, ale jen náhradní pro-
voz.  
O tom jste se mohli dočíst v minulém 
čísle eNHáčka. Těším se na otevření 
kantýny rekonstruované, ale do té 
doby „držím basu“ s ostatními za-
městnanci, neodbíhám do jiných pro-
vozoven za klasickou teplou stravou 
a pravidelně odebírám jídlo zabalené 
ve fólii, které lze „jednoduše“ ohřát 
v mikrovlnné troubě. Pamatuji se na 
dobu před 30 lety, kdy prodej balené-
ho jídla v plastu nebo hliníku, byl 
běžný na odpoledních a nočních 
směnách a jedna mladá kantýnská, 
původem z Turzovky – tehdy na to existoval pro huť i učeb-
ní obor, odpovídala na otázku ohledně kvality stravy: 

„Dobré to je, sama som varila“ a ostrým nožem zručně od-
řezávala překrývající blánu. Jak jsme se všichni radovali, 
když v letech devadesátých byl tento způsob stravování 
zavržen a fóliovaná strava byla dovážena pouze do odlou-
čených pracovišť mimo areál enháčka. A dnes? Pomalouč-
ku, potichoučku se vracíme do stavu, kdy teplé jídlo na 

talíři už nyní v některých kantýnách 
není a nebude na nočních směnách. 
Jistě se v chytrých hlavách už rodí 
nápad, že v bufetech v areálu hutě, 
které nejsou kdovíjak využívané, bu-
de nejlepší obsluhu zcela zrušit a 
zavést automatový fóliový provoz i na 
směny ranní a odpolední. A zase bu-
deme jíst plastovou lžící z plastových 
fólií a zvesela dál zamořovat plasty 
naší planetu. Kultura stravování za-
městnanců jde opět „do kytek“. Jak 
absurdně pak zní informace z úst 
představitelů stravovací firmy GTH, 

že jídelna na ředitelství je přetížena a na hraně své kapaci-
ty.  

Pracovní pohotovost 
Marta Polášková 
 

Pro někoho víkend, na který si nic neplánuje pro pří-
pad, že bude odvolán do práce a pro jiného noční mů-
ra.  

Jestliže máte pracovní pohotovost o víkendu párkrát do 
roka, dá se s tím žít. Jestli ale pracujete od pondělka do 
pátku na ranní směně a pracovní pohotovost máte od pon-
dělka do neděle, je to tragédie. Myslíte si, že to není reál-
né? Tak věřte, že ano. Vulkanizéři o tom vědí své. A nebu-
dou sami. I takto se totiž dá pokrýt nedostatek zaměstnan-
ců. Vulkanizérů máme na huti celkem 11 (Koksovna - 3 a 
Vysoké pece - 8), z toho čtyři jsou ve věku okolo 60 let. Je 
reálný nárůst zaměstnanců???? Pořád se hřeší na to, že 
zaměstnanci jsou loajální a nenechají provozy ve srabu. A 
co, až jim dojde trpělivost a pohotovosti odmítnou? Otázka 
pracovní pohotovosti není problémem jen u vulkanizérů. 
Zaměstnavatel může požadovat po zaměstnanci, aby držel 
pracovní pohotovost pouze v případě, že se na tom se za-
městnancem dohodne. Bez této dohody zaměstnavatel 
nemůže zaměstnanci držení pohotovosti nařídit. Tak co 
s tím? Zástupci základní odborové organizace ArcelorMittal 
Česká republika se chystají na toto téma diskutovat 
s ředitelkou personálního oddělení. 

Vážený pane Shahabe Husaine, ……..Pokračování ze str.1 
 

V celkovém součtu náš obchod zajistí ještě více zakázek než evropské sales offices. 
To mě nabádá k otázce, jestli opravdu ArcelorMittal Ostrava, včetně dceřiných a ses-
terských společností, je nezávislý na skupině ArcelorMittal tak, jak by měl být. Vše 
nasvědčuje tomu, že ne! Určitě se nespokojíme s vysvětlením například útlumu eko-
nomiky a jinými teoriemi, včetně cel do USA. Rourovna si zažila dvě krize, a to 
v roce 2009 a tu daleko horší v roce 2015, kde  díky levné ropě nebyla žádná po-
ptávka do USA. I přesto jsme se uplatnili na Evropském trhu a vygenerovali zisk 
v tak těžkých časech, a to v celkové výši 12 milionů euro. Snad nikdo nemůže věřit 
tomu, že na tom jsme hůře než v roce 2015. Zde zjevně někdo nedělá to co má a 
dovolím si konstatovat, že má pro to pravděpodobně důvod. V každém případě tento negativní dopad se projevuje na 
zaměstnancích AMTPO a nemluvím o plnění ambiciózního business plánu v takovéto situaci.  
O těchto skutečnostech budeme informovat Evropskou radu zaměstnanců, dále Trastyho, včetně všech, kteří jsou aktiv-
ně zapojeni do prodeje ArcelorMittal Ostrava, nevyjímaje zaměstnance Rourovny.  Za těchto podmínek nelze plnit úlohu 
konkurenceschopnosti vůči skupině ArcelorMittal,  tedy jsou nepochybně porušeny podmínky Evropské komise. Závis-
lost na zmíněných evropských sales officech v žádném případě není to, co se od nich očekává. Otázkou tedy je, pro 
koho zakázky sjednávají, AMTPO to není! 
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Na chodníku 

 

 
Před našim domem panelovým 

odházím po šichtě sníh, 
od mých drahých sousedů,  
slyším jen tlumený smích. 

 
 

Staří tu činnost prý nezvládnou,  
mladým se zase nechce,  
ostatní maj různé důvody  
i když ta práce jde lehce. 

 
 

A tak tu házím lopatou,  
za chvíli bude to hotové,  

doufám že až i já zestárnu,  
nebudou vánice takové.  

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika 

TURNAJ  
VE VOLENÉM MARIÁŠI 

Závazné přihlášky se startovným 50,-Kč/hráč (nečlen  
100,-Kč) do 20.3.2019 u Ing. Jitky Javůrkové tel.2051,  

jitka.javurkova@arcelormittal.com 

Pod patronátem  ZO OS KOVO ArcelorMittal  
Česká republika se koná první ročník turnaje  

ve voleném mariáši 

Donovaly na skialpech 
Taťána Kušniriková 

 
V pátek 25.1. jsme se zúčastnili lyžařského zájezdu, který organizovala na-
še odborová organizace, do Donovalů.  
Po příjezdu na spodní parkoviště v Donovalech, vyjíždějí lyžaři sedačkovou la-
novkou na vrchol Nové hoĺy (1361 m) a odtud několika upravenými sjezdovkami 
dolů. Běžkaři vyrážejí za běžeckými stopami a my jdeme hledat skialpinistické 
trasy. Mírným stoupáním levou stranou sjezdovky míjíme zasněženou  pohádko-
vou vesničku Habakuky a necháváme za sebou poslední objekty civilizace. 
Vcházíme do lesa, kde po pár metrech narážíme na skialpinistické značky, čer-
venou a žlutou. Obě vedou na vrchol Nové hoĺy, ale my volíme přímější, červe-
nou. Jakmile vystoupáme z lesa, pokračujeme holými stráněmi k vrcholu Zvolen 
(1402 m) a dále po hřebeni, z kterého jsme zahlédli sesutou lavinu, směrem k 
vrcholu Nové hoĺy (stanici lanovky). I přes nepříliš jasné počasí je možno poko-
chat se okolní krajinou. U stanice lanovky sundáváme stoupací pásy a spokojeni 
sjíždíme občerstvit se pod sjezdovku do Chaty pod Magurou. Tímto střediskem 
jsme byli velmi nadšeni a určitě ho opět navštívíme. 

Kde: Sokolovna, Frýdecká 18/434 
          Ostrava-Kunčice 
Kdy: 22.3.2019 v 15 hod 


