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Jako ve špatném snu

Kolektivní smlouva

Źe kolektivní vyjednávání je těžké a trvá již dlouho, nepřekvapí. Z čeho jsem smutný a co bych ani
ve snu nečekal je, že v loňském roce strana zaměstnavatele svévolně změnila výklad jednoho z
ustanovení kolektivní smlouvy AMO a.s. na roky 2010 – 2012 (KS) a nemálo zaměstnanců ještě ani
k dnešnímu dni nemá uhrazeny příslušné mzdové nároky, které jim zaměstnavatel odmítnul
vyplatit.

Vyjednávání Kolektivní smlouvy nebere
konce.
Ani po 28. kole (20.3.2013) není KS
dohodnuta. A nemohu konstatovat, že by se
dohoda blížila mílovými kroky. Jedním z
posledních, ale také jedním z nejdůležitějších
bodů je růst mezd v roce 2013.
Zaměstnavatel i přes velké ústupky ze strany
odborů váhá s dohodou. Přitom ta by zaručila
zaměstnancům
podstatně
nižší
růst
garantovaných příjmů oproti možným
nárůstům v odměnách za splnění, nebo
překročení plánu ukazatele EBIT.
Nevím, co k tomu dodat. Snad jen, že nám
sem létají radit všichni možní „experti a
odborníci“ ze všech možných koutů světa a
nic dobrého pro naši firmu ještě nevymysleli.
Ba naopak. Jenom se snaží lukrativní části
naší výroby převézt někam jinam. A to
všechno za naše peníze! Za peníze, které
Mittalům vydělávají naši zaměstnanci.
Závěrem jen krátce. Naše (pardon pana
Mittala) firma má na to, aby navýšila
zaměstnancům mzdy. A ti si to určitě
zaslouží!!!
Víťa Prak

Zaměstnanci, kteří v průběhu loňského roku přešli
na jiný závod a nebo změnili pracovní místo na
kmenovém závodě (personální změna na
pracovním místě) v rámci vyhlášeného programu
dobrovolných odchodů v 1.Q 2012, měli z důvodu
zapracování a v souladu s platnou KS (bod D 4.8)
snížený diferenciační tarif (DT). Toto snížení resp.
nepřiznání DT mohlo trvat max. 6 kalendářních
měsíců. Takto byli kráceni i zaměstnanci, kteří do
té doby zastupovali kolegu na pracovním místě
jako střídači a byli již dávno předtím zapracováni
a zaškoleni. Údajně se stal i případ, kdy do té doby
mistr směny musel přejít do dělnické profese a i
on přišel o část DT z důvodu zapracování, ačkoli
na tomto pracovním místě před tím, než se stal
mistrem, pracoval. Co je ale přímo brutální,
mnohým z těchto zaměstnanců ani po uplynutí 6
kalendářních měsíců, tzn. po skončení zapracování
podle platné KS, nebyl DT na jejich pracovním
místě přiznán v plné výši a přišli tak o několik set,
ale i tisíců korun měsíčně. Po několika měsíčním
společném úsilí, se nakonec podařilo napravit

některé z těchto případů, některé až od února
letošního roku a některé budou dořešeny teprve v
dalších měsících. Nicméně, je ještě nedořešen
nárok zaměstnance na doplatek ušlé mzdy za
období, od skončení zapracování do dne přiznání
DT v plné výši. Člověk by pochopil, že na nějaké
vedoucí pozici či na místě nějakého specialisty
nebude nově zařazenému zaměstnanci přiznána
smluvní mzda ve stejné výši, jakou měl jeho
předchůdce, který odešel po dlouhých letech s
bohatými znalostmi a zkušenostmi. Má to logiku.
Nicméně u zaměstnance odměňovaného základní
mzdou je tomu jinak. My se ještě pokusíme o
nápravu věci, ale v případě, že i nadále nenajdeme
vstřícnou odezvu nám nezbude, než doporučit
zaměstnancům
s
dosud
nevypořádanými
mzdovými nároky, aby je vymáhali soudní cestou.
Těm, kteří jsou členem odborové organizace jsme
připraveni poskytnout i bezplatné právní
zastoupení, jak nám ukládají Stanovy OS KOVO.
Polda Laskovský

PORADNA:

Mohu si sám určit čerpání
dovolené?

Rekondiční pobyt: ano či ne?
Zaměstnavatel nám nabízí úplně luxusní benefit, který je pro nás, rozumné zaměstnance téměř
zadarmo. Téměř říkám proto, že každý potřebujeme nějakou tu kačku na kafe nebo pivko.
Je to pobyt na kterém si máme odpočinout a načerpat nové síly a ne vyhlásit válku vlastní peněžence a
všem místním zařízením s předpokládaným vítězstvím. Nemůžete vyhrát. Vždy budou mít co nalít.
A proto nechápu postoj téměř 50% zaměstnanců, kolegů, kteří sice remcají v jak špatném prostředí
pracují, ale do lázní nepojedou ani zanic.
Z vlastní zkušenosti vím, že týdenní pobyt je sice fajn, ale na regeneraci je potřeba 14 dnů minimálně. Je
ale na každém z nás jakou variantu zvolí. A co vzkázat těm co nikdy nezkusili odpočívat v lázních?
JEĎTE A ODPOČÍVEJTE.
Marta Polášková

Celou dobu čerpání dovolené určuje sám
zaměstnavatel.
Zaměstnanec o době čerpání dovolené až na
výjimku, stanovenou v § 218 odst. 3
zákoníku práce, která se týká nevyčerpané
dovolené za minulý rok, nerozhoduje a sám si
dovolenou stanovit nemůže. Názor, podle
něhož
polovinu
dovolené
určuje
zaměstnavatel
a
druhou
polovinu
zaměstnanec, není v souladu s platnou právní
úpravou. Postup zaměstnance, který pouze
oznámí zaměstnavateli, že si bere dovolenou
(aniž by mu zaměstnavatel tuto dovolenou
schválil), lze považovat za porušení
pracovních povinností. To však nebrání
tomu, aby zaměstnavatel na žádost
zaměstnance určil čerpání dovolené na dobu,
o kterou zaměstnanec požádal.
A nyní ke zmíněné výjimce. V § 218 odst. 3
ZP je stanoveno, že není-li čerpání dovolené
určeno nejpozději do 30. června následujícího
kalendářního roku, má právo určit čerpání
dovolené rovněž zaměstnanec. Je povinen to
písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14
dnů předem, pokud se nedohodne se
zaměstnavatelem na jiné době oznámení.
Zdroj: sondyrevue (muš)
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Chopok 2013
Letos jsme se s manželem vydali poprvé na lyžařský
zájezd na Chopok.
A neprohloupili jsme!
Většina „výletníků“ se zná z práce, nebo jiných akcí
pořádaných odbory, takže atmosféra je mezi účastníky
zájezdu vynikající. Kilometry sjezdovek, bezpočet
různých vleků a lanovek, tradiční ubytování (známost
personálu se ocení zvlášť ve večerních hodinách ☺), na
snídani švédské stoly s bohatým výběrem jídel (což
někteří bohužel zjistili až poslední den ☺), teplé večeře,
večerní posezení se zábavou, návštěva aquaparku, který
se dle sdělení pravidelných návštěvníků rozrůstá do šířky
i do délky…
Možná k naší spokojenosti přispělo i letošní krásné počasí
(pátek, kdy nebylo přes mlhu hustou tak, že by se dala
krájet, vidět na krok jsme strávili v Tatralandii), ale určitě
pojedeme příští rok zase! Je třeba dosáhnout vrcholu… ☺
A neodradily nás ani úrazy drobnější (zdravíme Pavla!),
ani vážnější (držíme palce Aleškovi!). Ba naopak, již tak
semknuté řady lyžařů i nelyžařů se při večerních debatách
o bezpečnosti lyžování i nelyžování stmelily ještě více.
PS: A podšálky jsme vrátili!
Petra Kovalová

ANDĚL NA HORÁCH
Zúčastnil jsem se zájezdu, který po našem sloučení s válcovnami byl vlastně náš první.
Již po příjezdu bylo vidět, že nás z koksovny tam není moc. Musím se přiznat, že jsem odjížděl z Ostravy se smíšenými pocity, protože můj
nejoblíbenější zimní sport je gaučing. Hned po příjezdu do Tater, když jsme se ubytovali a následně při večeři, na mě dýchla nostalgie a s tím i
vzpomínka na film Anděl na horách. I když jsem zastáncem hesla, že je lepší se dvakrát zpotit než jednou oklepat zimou, musím konstatovat, že kdo
nejel, tak může litovat. Nebudu hodnotit lyžařské podmínky, i když dle poslechu to bylo super, já měl jako výbavu saně pro děti, ale ten zbytek byl
super. Jak ubytování, tak strava. Byli jsme i v aquaparku, což byl pro mě zážitek jak hrom, protože jsem se nechal přemluvit na jízdu tobogánem. Jako
správný táta, který musí jít příkladem jsem do toho šel. Nevím jaký měl level tobogán, který jsem zkusil, ale přiznám se, že jsem byl rád, když jsem byl
dole. Nikomu to ale neříkejte. Tak jak bylo řečeno v tom filmu, SKÁČU DOBŘE, SKÁČU RÁD. Vím jedno, pokud to půjde, tak bych jel příští rok
zase. A pokud někdo přemýšlí, tak nepřemýšlejte, a příští rok pojeďte taky. Opravdu to stojí za to, je to dobrý reset. Nejen za sebe můžu říct, že ty čtyři
dny utekly hodně rychle, a dokonce jsem zaslechl, a mimochodem i já si to myslím, a to jsem jen ten gaučník, že ty čtyři dny jsou málo. Ale to jsme my
Češi, věčně nespokojení.
Smekám a myslím si, že nejenom za sebe musím poděkovat všem těm, kteří se podílí na organizaci tohoto zájezdu. Kdybych byl mladý, tak bych to asi
nazval, BYL TO SLUŠNÝ VORAZ BANÍK.
KOKSIK Jirka Krausz

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO
ArcelorMittal Česká republika

Pořádá zájezd do aquaparku WISLA
27.dubna 2013
Účastníci (členové ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika a jejich rodinní příslušníci)
si uhradí pouze vstup do aquaparku.
Dopravu autobusem a oběd hradí ZO.
Pojištění není součásti zájezdu.
Odjezd – Ostrava DK města Ostravy 9:00 (v případě velkého zájmu druhý autobus v 7:30)
– Havířov autobusové nádraží 9:30 (v případě velkého zájmu druhý autobus v 8:00)
Orientační ceny v aquaparku: dospělý 30 zlotých za 1,5 hod., poté 5 zlotých za každých 30 min. Děti platí poloviční ceny.
Vratná záloha 200 Kč nejpozději 14 dní před konáním zájezdu.
Závazné přihlášky u kol. Petra Slaniny tel. 2553.
Redakční rada:Chamrád Aleš 5600 Ales.Chamrád@ArcelorMittal.com, Laskovský Leopold 6906 Leopold.Laskovsky@ArcelorMittal.com, Pěknica Ivan 3769 Ivan.Peknica@ArcelorMittal.com
Polášková Marta 5350 polaskova22@seznam.cz, Prak Vítězslav 7424 Vitezslav.Prak@ArcelorMittal.com, Krausz Jiří 6499 krausz.j@seznam.cz Slanina Petr 2553 Petr.Slanina@ArcelorMittal.com,
Vlach Marek 5581 Marek.Vlach@ArcelorMittal.com
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