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Mzdová revize 
Marta Polášková 

 

Dvě slova, která vyvolávají rozpo-
ruplné pocity. Pepa si stěžuje, že 
má menší plat než Karel a přitom 
pracují na stejné pozici a odvádějí 
stejnou práci.  
Revize nadělí všem stejně. Spraved-
livé? Ano či ne? O tom, že probíhá 
mzdová revize, jsme Vás informovali 
v loňském roce v říjnovém čísle na-

šeho časopisu. Revize srovnala rozdíly na pozicích. Nabízí se 
jednoduché řešení. Těm, co mají míň, se přidá a ti co mají víc, 
těm se ubere. Toto je řešení, které by šlo ihned uskutečnit, 
aniž by se musely hledat mzdové prostředky.  Odbory tuto va-
riantu odmítly a dohoda zní, že se nikomu ze stávajících za-
městnanců nebude DT snižovat (jen nově příchozí nebo pře-
vedení zaměstnanci už dostanou DT podle revize) a navýší se 
těm, kteří byli na pozicích podhodnoceni.    
     Pokračování na str.2  

Jsme na stupních vítězů, ale žádná 
sláva to není 
 Ivan Pěknica 
 

Spotřeba alkoholu 
v českých zemích 
neklesá. Dlouhodo-
bě se občané naši 
země propíjejí 
s necelými 12 litry 
čistého alkoholu 
na šesté místo ve 
světě.  
Protože se ale ve statistikách objevuje jen alko-
hol který prošel obchodní sítí, předpokládá se, 
že spotřeba je spíše vyšší. Ve spotřebě piva 
jsme s 143 litry na hlavu dokonce první na svě-
tě. V česku stále vznikají nové minipivovary a 
dobře se jim daří. Otevřít si u nás restauraci a 
nemít v ní čepované pivo je vlastně podnikatel-
ská sebevražda.  
     Pokračování na str.2  

Jednorázovka, nebo loterie se zdravím?! 
Robert Kögler 
 

Na provoze 
104 jsme 
celý loňský 
rok upozor-
ňovali na špatnou situaci s čerpáním dovolené, 
pokrýváním absence a na hromadění nadpracova-
ných směn „Q“.  
Nutno zdůraznit, že i vedení provozu nehrálo mrtvého 
brouka a vypracovalo harmonogram na vyřešení této 
lapálie. Posílením stavu o 8 zaměstnanců bychom ty 
volna zvládli vyčerpat za 2,5 roku, ovšem problém se 
stále nepodařilo vyřešit. Ono to prostě bez lidí ne-
půjde!  Aby se ten průser alespoň trošku zaretušoval, 
bylo nám „nabídnuto“ proplacení všech Q směn jako 
přesčas a to do konce dubna. Vzhledem k tomu, že i 
poté  mělo na 70 lidí k 1. 5. 2017 stále 794 dnů loňské 
dovolené jsme s tím souhlasili a podařilo se takto ode-
psat cca 250 směn.            Pokračování na str.2              

KRÁTCE  

 Od 1.9. bude P1500 vyrábět na 4 směny 

 AM Ostrava nabídlo k prodeji válcovnu za stu-
dena ve Frýdku Místku 

 V tropických dnech mají zaměstnanci nárok na 
nealkoholické pivo 

 14.9.se koná v Praze manifestační mítink Ko-
nec levné práce –zájemci se hlaste na tel. 
6906 

 Zaměstnavatel trvá na záuční době u zaměst-
nanců, kteří na svém pracovním místě praco-
vali více jak rok pod agenturou práce 

Okurková sezóna? V žádném případě! 
Vítězslav Prak 

 

V médiích je období letních prázdnin 
označováno za „okurkovou sezónu“. 
Politici i vrcholný management firem 
jsou na zasloužené dovolené, herci i 
učitelé mají prázdniny, na západ od 
nás i dělníci jsou na zasloužené dovo-
lené. Jak říká jeden můj známý, léto je 
báječné období. Slunce je vysoko a 
šéfové jsou daleko!  
To ale neplatí o naší firmě! Vedení spo-
lečnosti se rozhodlo, že budeme opět 
snižovat stavy kmenových zaměstnanců, 

takže v období prázdnin opouští AMO i AMEPO desítky zaměstnan-
ců. Akce, kterou vedení firmy chystalo od začátku roku (nebo možná 
ještě dřív), byla akcelerována v červnu a do konce srpna musí skoro 
všichni odejít. Paráda! Již několik týdnů potkávám vysmáté tváře ko-
legů, jimž bylo umožněno s nadstandartním odstupným opustit Tra-
venovu Loď mrtvých. Nezávidím jim. Jen mi je líto zaměstnanců, kteří 
tady zůstávají a budou muset za ty „šťastné“ makat.  
V červenci odešla první část zaměstnanců, v srpnu  odejdou další. 
Jejich pracovní místa se ruší bez náhrady a já nevím o jediném za-
městnanci, kterému v souvislosti s rušením pracovních míst změnili 
popis pracovního místa a přidali činnosti odcházejícího zaměstnance 
a adekvátně také zvýšili mzdu.  
Evidentně si zaměstnavatel myslí, že zaměstnává slaboduché, kteří 
jsou rádi buzerováni svými nadřízenými a budou dřít z lásky k panu 
Mittalovi a ještě za to budou vděčni. Omyl!  
Vážené vrcholné vedení firmy, zapomeňte na loajalitu zaměstnanců! 
Chováte se k nám velmi nezdvořile (pan prezident by řekl jako prasa-
ta) a my si začínáme uvědomovat, že již dávno nepracujeme na 
„Donbase“ ani na „Enháčku“! Dřeme na zisky pana Mittala a nemáme 
důvod to dělat z lásky k němu! Do práce chodíme pro peníze!  
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Mzdová revize…pokračování ze str.1 

Ovšem, když nikomu nevezmeme, ba naopak většině 
přidáme, kde na to vezmeme? Zaměstnavatel při kolek-
tivním vyjednávání chtěl část z navýšení mezd převézt 
na dorovnání DT po revizi. Dorovnalo by se všechno 
hned, ale navýšení mezd pro všechny by bylo mizivé. 
Odbory byly proti. Proto zaměstnavatel hledá finanční 
prostředky jinde a dorovnávání DT bude probíhat prů-
běžně. Záleží na závodech, jaký mechanismus dopláce-
ní zvolí.  
Na Koksovně byla mzdová revize ukončena k 1. 5. 2017. 
V červnové výplatě už zaměstnanci zaznamenali změnu. 
Rozdíl bude doplacen i za měsíc květen.  V této první 
fázi se na závodě 10-Koksovna dorovnají pozice 
s největšími rozdíly. Celá mzdová revize všech závodů 
má být hotova nejpozději do konce 1Q  2019. 

Jednorázovka, nebo loterie se zdravím?!…
pokračování ze str.1 
Nám opatrnějším, které nezaslepil mamon větší výplaty, 
vyskočil před očima vykřičník. Nebude se to brát jako ně-
jaký příslib nebo závazek do budoucna, že jsme ochotni 
prodloužit si pracovní dobu v kontrolovaném pásmu na 
úkor našeho zdraví? To by byla ovšem šeredná mýlka! 
Tyto směny se nabírají díky loajalitě a často i obětavosti 
zaměstnanců, kteří na úkor svého zdraví lepí díry 
v osádce provozu. Když se to celé podbarvilo mimořád-
ností a výjimečností, tak i ti chroničtí nedůvěřivci změkli a 
souhlasili s tímto jednorázovým řešením. 

Avšak je srpen a je to tu znovu!  Od „někoho?“, tlumočeno 
prostřednictvím vedoucího provozu, příkaz na proplacení 
nahromaděných směn „Q“ do konce měsíce, protože ruce 
navíc nejsou a „Q“ znovu rostou jako houby po dešti. Další 
výjimečná jednorázovka?! Tohle mi už spíše připadá jako 
velice pohodlné řešení, anebo dobře připravená strategie 
na blížící se jednání, co dále s koksovnami.   Možná už 
nastal čas z loajality slevit a také více si všímat, kdo této 
možnosti využije, abychom pak věděli komu poděkovat, až 
budeme odcházet do důchodu (to v lepším případě) o ně-
jaký ten rok práce v karcinogenním prostředí více 
„dodrbanější“. 

Jsme na stupních vítězů, ale žádná sláva to 
není…pokračování ze str.1 
Každá sebemenší kulturní nebo sportovní událost se také 
bez piva neobejde.  
Před pár lety jsem byl v dánském městě Aarhus. Probíhala 
tu zajímavá akce. 
Umělci z dánska i 
jiných zemí tu vysta-
vovali na dlouhé 
městské pláži své 
výtvory, často velice 
bizarní – prostě 
umění. Po pláži kor-
zovaly tisíce lidí, ti 
se bavili, fotili se u 
uměleckých objektů 
a užívali si hezkého 
dne. V českých pod-
mínkách by na tako-
vé akci byl na kaž-
dých stech metrech 
stánek s pivem. Tady byl jen jeden na konci kilometrové 
trasy – se zmrzlinou. 
V naší firmě nepracují jiní lidé, než ti, kteří žijí v ČR. A za-
tímco milovníci tabáku si mohou dát posledního šluka těs-
ně před vstupem na půdu zaměstnavatele, štamprli si roz-
hodně nedávejte. A i jedno pivo k obědu před odpolední 
směnou může způsobit vám a vaši rodině neskutečné pro-
blémy. Na přiloženém diagramu (str.3) je vyznačeno, co se 
stane. Ale nezkoušejte to! 
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Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO  ArcelorMittal Česká republika  

Závazné přihlášky s účastnickým poplatkem do 15.9.2017 u Ing. Jitky Javůrkové tel.2051 

Pořádá 7. října turistický zájezd do Malé Fatry Terchová 

Cena pro členy a rodinné příslušníky 
 ZO OS KOVO ArcelorMittal ČR -  100,-Kč 

Cena pro ostatní - 250,-Kč 
 (Cena zahrnuje pouze dopravu) 

Harmonogram: 

 

6:00 odjezd od Domu kultury města Ostravy 

6:30 odjezd od Kauflandu – Havířov 

9:30 příjezd do Terchové 

      1. - společný výlet okruh č.2 

      2. - individuální program 

17:00 odjezd z Terchové 

20:30 příjezd k Domu kultury města Ostravy 
  (upřesnění časů v autobuse) 

V potu 
 

Když jedu  na kole a sluneční je žár, 
vyhlížím letní dívky a vždy jich vidím pár. 

 

Závidím těm děvám, že každý vánek,  
foukne jim všude, kam ony ví, ale já ne. 

 

V průsvitných šatičkách jak křídla motýlů, 
teče mi po zádech a také po týlu. 

 

Zvláště pak na hale, v tom vedru letním, 
už nemám montérky jako ty předtím. 

 

Montérky modré můj pot vždy dost sály, 
na nové v oranži už nemám však chvály! 

 

Možná víc vydrží, však kdo je obleče, 
tomu hned po těle samý pot poteče. 

 

Možná jsou bezpečné, možná jsou levnější, 
těžko v nich vydržet ty vedra nynější. 

 

Možná jen zapomněli říci nám to, 

vhodné jsou na zimu a ne na léto! 

Sportovní a kulturní komise 
při ZO OS KOVO 

ArcelorMittal česká republika 

 
VYHODNOCENÍ  

TENISOVÉHO TURNAJE  
VE ČTYŘHŘE 24.6.2017 

 
 

GRATULUJEME 
 

 

UMÍSTĚNÍ: 

1.  Krompolc Pavel, Sitár Karel 
2. Škrášek Břetislav, Škrášek Daniel 
3.  Kačerík Stanislav, Prukner Petr 

Výlet do Zoo Lešná 
Blanka Polášková 
 

Když se ráno vyjíždělo, předpověď počasí moc slibná nebyla. Ale 
přesto se skupina odvážných nalodila do autobusu a vyrazila. Po-
klidnou cestu zajistila známá firma a i počasí vcelku vyšlo.  
Procházka Zoologickou zahradou nebyla narušována nemilým množ-
stvím lidí, ani přílišným horkem. Sluníčko sice mohlo vydržet déle, ale to, 
že se zhruba po polovině výletu rozpršelo, snad ani ničemu nevadilo. 
V tomto počasí se největším lákadlem stalo krmení rejnoků, které si snad 
dospělí užívali víc, než děti. Rozhodně bylo o co stát, i když jsme byli 
oblaženi studenou sprchou. Skupina odvážných tak vytrvala, aby se na 
konci procházky odměnila něčím teplým do žaludku a pěkně studeným 
pivem. Domů se všichni vraceli spokojení, a to i ti nejmenší, kteří si hrdě 
odnášeli zlatý dukát z pohádkového zámku. 


