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KRÁTCE 
 

 VZO OS KOVO Mittal Steel–3 Servis 

svolává mítink 17.6. na Kováku 
 Zájezd do Prahy 23.-24.8 je nutné do-

platit do konce června 
 Objednané lístky na Shakesperovské 

slav. si vyzvedněte u kol. Michalkové 
 Na turnaj v tenise se přihlásilo 20 hrá-

čů  

Česko, Slovensko, Polské setkání 
Ve dnech 21. a 22. 5. 2014 jsem se zú-

častnil setkání zástupců zaměstnanců, 

odborových organizací i odborových 

svazů v rámci většiny firem ocelářské-

ho průmyslu působících na území ČR, 

PL a SR. Hostem na tomto setkání byl 

prezident Hutnictví železa RNDr. Jaro-

slav Raab. Toto setkání proběhlo na 

Slovensku v rekreačním středisku od-

borů Třineckých železáren. 
Z diskuze ohledně situace v jednotlivých 

podnicích vyšlo najevo, že ve všech pod-

nicích mají zaměstnanci obdobné pro-

blémy. Nejčastěji zaznívaly slova restruk-

turalizace, vyčleňování, snižování počtu 

zaměstnanců, produktivita práce, agentur-

ní zaměstnávaní a kapacitní výpomoci. 
Účastníci jednání po výměně informací o 

aktuální situaci v jednotlivých firmách i 

zemích konstatovali, že ocelářský průmy-

sl nejenom v jejich zemích, ale i v celé 

EU je ve velmi složité 

situaci a značně ohro-

žen z pohledu zachová-

ní produkce oceli na 

potřebné úrovni, a tím i 

pracovních míst a fi-

rem. Společně jsme se 

shodli, že je nutné této 

špatné situaci čelit vše-

mi dostupnými pro-

středky. Byla přijata 

deklarace, kterou zve-

řejníme na našich we-

bových stránkách 

www.odboryam.cz . 
Děkuji předsedovi ZO OS KOVO Třinec-

kých železáren Františkovi Ligockému,    

za pozvání na toto setkání (i když někteří 

byli mou přítomností překvapeni). Přeji 

mu, ať se mu splní jeho přání do tří let 

spojit odbory v Třineckých železárnách 

do jedné ZO.                      

   Petr Slanina 

Valcířská padesátka 2014, aneb: „Jak jsem ji viděla já“ 
Letošní 41. ročník V50 byl pro mě můj čtvrtý v pořadí. Jako většina z nás jsem při-

jela již v pátek ráno, a na Ondrášku už byl cvrkot.  
Dokončoval se stan pro prezenci účastníků, postupně se stavěly další, sloužící k výdeji 

jídla a nápojů, a také pro posezení účastníků u pódia. Všechno klapalo prakticky samo, 

za těch několik posledních let už jsme věděli, co je potřeba udělat.  V odpoledních hodi-

nách začala příprava guláše, na který se těšíme všichni celý rok, všechny ingredience 

byly nachystány, a tak hlavní dva kuchařští mistři přidávali jednu za druhou a míchali a 

kouzlili v oblacích bílého kouře. Chystala se také večeře, po celém pracovním dni už 

všem kručelo v žaludku, a tak se po zapékaných bramborách jen zaprášilo. Večer byla 

porada, kde se upřesnily jednotlivé úkoly a hlídky .       
Brzké sobotní ráno bylo chladné a mlhavé. Trochu s obavami jsme vyhlíželi, jaké počasí 

nás dnes čeká. Na první stanoviště jsme vyjížděli již v půl sedmé. Já jako všechny po-

slední roky na dětskou trasu, stanoviště „U Pařeza“ v těsné blízkosti nádraží na Čeladné. 

Děti letos u nás chytaly ryby, hledaly míčky a jako každý rok měly připravenou spoustu 

omalovánek.       …….pokračování str.4 

Šestnáct zásadních změn a novinek pro zaměstnance a šéfy 
9. Zastřený pracovněprávní vztah  
DŘÍVE: Švarcsystém neboli zastřený pracovněprávní vztah existoval i dříve.  
NYNÍ:   Nový občanský zákoník jej podrobněji definuje. Je to závislá práce pro jednoho 

zaměstnavatele na základě smlouvy podle obchodního zákoníku, nikoli zákoníku práce. 
Stejně jako dosud je to práce nelegální (lidově načerno) a hrozí za ni postih. "Dodatečně 

mohou být vyměřeny odvody na sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu. Inspektorát 

práce smí uložit zaměstnavateli pokutu 250 tisíc až 10 milionů korun a pracovníkovi 10 

až 100 tisíc korun," vypočítává Jana Rašovská. 
10. Rodinný závod 
DŘÍVE: Tento pojem neexistoval.      
NYNÍ:   Rodinný závod má poskytnout jistou ochranu členům rodiny, kteří pro ni trvale 

pracují. "Za rodinný se považuje závod, ve kterém společně pracují manželé nebo ale-

spoň s jedním z nich i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo lidé s manžely sešvagření 

až do druhého stupně. Zároveň musí být podnik ve vlastnictví někoho z nich," vysvětluje 

fungování mzdová auditorka a personální poradkyně Jana Rašovská z Acc&Tax Pro.  
Na provozu rodinného závodu se podílejí i lidé, kteří trvale pracují pro rodinu, zejména 

se starají o domácnost. Mají právo na část zisku, rozhodují o jeho využití a o záležitos-

tech mimo obvyklé hospodaření.                   
       …….pokračování str.4 

Kolektivní smlouva v AMDS CR je dohodnuta 
Po několikaměsíčním vyjednávání jsme se s vedením firmy dohodli na znění nové 

KS. Bude platit tři roky a je velice podobná té, která platila doposud. Všem zaměst-

nancům zvedne zaměstnavatel příspěvek na penzijní připojištění o 550 Kč a to zpět-

ně od 1. 4. 2014. 
Příspěvek na dovolenou bude vyplacen v listopadovém 

výplatním termínu ve výši 5 427Kč všem zaměstnancům 

dle bodu D. 15 KS. V loňském roce byl tento příspěvek o 

823Kč vyšší a tato částka bude zaměstnancům vyplacena 

v listopadovém výplatním termínu podle bodu D. 16 KS, 

stejně jako možných dalších až 3,3% ze základní mzdy 

zaměstnance v případě splnění EBIT ve výši business 

plánu AMO pro rok 2014. 
AMDS CR zaměstnává 134 zaměstnanců, z toho 97 děl-

níků a 37 techniků. 
Děkuji kolegům z vyjednávacího týmu, Mirku Pastýriko-

vi, Marku Vlachovi a Ivanu Pěknicovi za dobře odvedenou práci. Posledně jmenovanému 

patří obzvlášť poděkování za finální úpravu textu KS. 
       Víťa Prak   



 

Více fotografií na www.odboryam.cz 
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Valcířská padesátka ……….. 
Za splnění všech úkolů pak dostaly sladkou odměnu a medaili – letos s medvídkem Pů a novou básničkou.  
Za nejmenší účastníky v kočárku soutěžili s vervou rodiče, a někteří z dospěláků i sami za sebe, aby i oni mohli dostat připravenou 

medaili. S některými účastníky se setkáváme už pravidelně, vítáme se jako staří známí, popovídáme, co 

je za ten rok nového, kdo dostudoval, kdo už má jak velké děti. Ty, které jsme viděli první rok v kočárku 

nebo v bříšku, už letos soutěžily samy. To jsou momenty, které vnímáme jako jakousi „odměnu“ za 

všechnu tu přípravu. 
Poté, co odešel poslední účastník V10, se vracíme zpět na Ondrá-

šek a pomáháme těm, kteří jsou zde od rána. Turisté i cyklisté se 

vracejí zpět, hladoví, žízniví, takže kofola i pivo teče proudem, 

guláš i párky mizí před očima. Děti si užívají další hry, které pro 

ně byly připraveny, prozkoumávají historické hasičské auto, 

k poslechu hraje kapela a sluníčko svítí i mezi kapkami deště. Podvečer je ještě pro všechny 

připravený táborák, opět se zpívá, opékají se špekáčky a relaxuje po náročném dni.  
Nedělní dopoledne je ve znamení úklidu, balení, snídaně pro ty, kteří zde přespali, takže ku-

chyň jede opět naplno. K duhu přijde guláš i párky, zahřeje káva či čaj. Po poledni se Ondrá-

šek pomalu vyprázdnil, a my si v duchu promítáme poslední tři dny. Tak zase za rok ahoj . 
                   Pavla Srovnalová 

Šestnáct zásadních …..          
Platí, že pracovněprávní vztah (pracovní poměr, dohoda o provedení práce či o pracovní čin-

nosti) nemůže existovat mezi manžely nebo partnery.        
11.  Člen představenstva a zároveň ředitel? 
DŘÍVE: Obchodní zákoník výslovně dovoloval, aby člen statutárního orgánu společnosti měl 

zároveň uzavřenu pracovní smlouvu na výkon další funkce, například ředitele podniku. 

"Ovšem od roku 2013 byly odměny a funkční požitky členů statutárních orgánů zdaněny po-

dobně jako příjmy z běžného pracovního poměru, takže souběh funkcí už nebyl tak atraktiv-

ní," vysvětluje Jan Kozubek. 
NYNÍ: Nový občanský zákoník ani zákon o obchodních korporacích o tom nehovoří.  
NEJASNOSTI: "Odborná veřejnost se pře, zda souběh funkcí bude možný. Bylo by lepší od 

této praxe upustit, protože se objevují hlasy soudců, že to nepůjde. Na úpravu smluvních vzta-

hů je čas do začátku července 2014," informuje Lucie Kalašová. 
      
        Zdroj idnes.cz 

Závazné přihlášky s platbou do 16.8.2014 u Marcely Michalkové tel.2051 
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Sraz v pátek 12. září v 7:45 hod. u DK města Ostravy. Odjezd po naložení kol na vozík v 8:30. 
V poledne příjezd do autokempinku Merkur v Pasohlávkách, oběd, ubytování od 14:00 (4 lůžkové chatky),  

vinobraní Mikulov. Sobota a neděle individuální program. 
Cena pro účastníky (členy ZO OS KOVO AM ČR  a jejich rodinné příslušníky, kteří nečerpali v letošním roce dotaci) 

– dospělí 600,-Kč, děti do 12 let 350,-Kč 
Cena zahrnuje dopravu autobusem, ubytování, polopenzi. 

Pořádá 12.9.-14.9.2014 cyklistický zájezd na Jižní Moravu 
Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika 

 
Léto na koksu 

Jak dělám každý den na baterii, 
moc chladu si tu pravda neužiji. 

 
Je vedro, žhavo jak v tom pekle, 
zvlášť, když otevírají se dekle. 

 
Má žena, ta se neskutečně souží, 

po horkém slunci na pláži tak touží. 
 

Proto mám výborný návrh, 
na VKB 11 dát navrch 

 
bazének se slanou vodou 

a rozestavět lehátka. 
 

A potom se tam jistě mohou, 
opalovat i naše děvčátka!  




