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Vyjednávaní (nejen) mezd na rok 2018 
Petr Slanina 
 

Všechny odborové organizace na huti se shodly na 
společném návrhu navýšení mezd pro rok 2018.  
Návrh je obdob-
ný jak v AMO 
a.s., i pro dceři-
nou společnost 
AMEPO s.r.o. 
Hlavním bodem 
našeho návrhu je 
navýšení o 
2 500,-Kč do ta-
rifních tříd. Toto 
navýšení pova-
žujeme jako mi-
nimální start pro 
to, abychom ko-
nečně přestali být jen levnou pracovní silou v korporátu 
ArcelorMittal. Naše požadavky musí směřovat k tomu, 
abychom byli součástí Evropy nejen v cenách 
v obchodech, ale taky v ceně naši práce. 
Návrh jsme zaslali 5. října vedení firmy AMEPO s.r.o. a 9. 
října vedení AMO a.s. Odpověď zaměstnavatelů byla 
prakticky totožná „…ačkoliv předpokládáme nárůst pro 
rok 2018, musíme v tuto chvíli veškeré Vámi vznesené 
požadavky odmítnout…..“  Zaměstnavatel také nechce 
začít vyjednávat dříve než od 20. listopadu, kdy se před-
pokládá, že bude mít k dispozici veškeré informace po-
třebné pro vyjednávání.   
Dá se očekávat, že v příštím roce budeme muset dohnat 
„experimentální“ výpadek na ocelárně z letošního roku a 
to se stále se snižujícím počtem zaměstnanců. Uvidíme, 
zdali se nám podaří dohodnout naše požadavky sami, 
nebo k tomu budeme potřebovat Vás, zaměstnance. 

Prémie, prémiový řád a firemní neřád 
Vítězslav Prak 
 

Všichni dobře víme, k jaké obrovské lidské tragédii 
došlo v červenci na středojemné válcovně. Úplně zby-
tečně tam vyhasl jeden lidský život.  
Byl jsem na místě neštěstí krátce poté, kdy k této strašlivé 
události došlo. Hovořil jsem se zaměstnanci odpolední i 
noční směny, mluvil jsem s lidmi, kteří se snažili postižené-
mu pomoci. Odjížděl jsem domů dlouho po půlnoci a před 
očima jsem měl stále bezvládně ležící lidské tělo zakryté 
bílou plachtou. Ani si netroufám odhadnout to, co měli před 
očima přímí účastníci.  
Tato smutná událost dopadla samozřejmě na celou firmu. 
Vyšetřování policie, OIP i nejvyšších orgánů ArcelorMittal 
z oblasti BOZP začalo okamžitě. Rozjela se mašinérie, 
která v těchto případech konat prostě musí. 
Čas pomohl pomalu se vyrovnat s tímto lidským neštěstím. 
Určitě nepomohl zapomenout, to nejde, ale zmírnit bolest 
ano. Několik měsíců poté nás však ona událost znovu pře-
kvapila. Zaměstnanci středojemné válcovny a mistři a tech-
nici na celém závodě 14 zjistili, že nedostanou kvartální 
prémie. Okamžitě, když jsme tuto informaci obdrželi, na-
psali jsme dopis personálnímu řediteli, v němž ho vyzývá-
me k vyplacení kvartálních prémií. Jejich nevyplacení je 

v rozporu s Prémiovým řádem, který nikde neříká, že se 
kmenovým zaměstnancům budou započítávat i úrazy 
agenturních zaměstnanců. Ostatně agenturní zaměstnanci 
žádné kvartální prémie nedostávají. 
Pro zaměstnance středojemné válcovny je tato situace o to 
nepochopitelnější, když celé firmě kromě koksovny byly 
vyplaceny prémie ve výši 100 %, byť kvůli problémům na 
ocelárně se ukazatele pro prémie nesplnily. 
Do uzávěrky tohoto čísla jsme odpověď na náš dopis ne-
dostali, přesto jsme přesvědčeni o tom, že zaměstnavatel 
v příští výplatě prémie doplatí.  

KRÁTCE  

 Probíhá revize diferenciačních tarifů na závodě 64 a 65 

 Odvětvový svaz hutnictví železa nechce vyjednávat s OS KO-

VO o Kolektivní smlouvě vyššího stupně 

 Přijímáme přihlášky na lyžařský zájezd do Krkonoš 15.-

18.3.2018 na tel. 2051 

 Necelých sto turistů využilo námi pořádaný zájezd do Terchové 

K 31.10.2017 využívá námi 
nasmlouvané nadstandartní 
podmínky 6 045 uživatelů.  

Aktuální tarify jsou na našich 
webových stránkách. 

Přátelé odcházejí, vzpomínky zůstanou 
 

Vážení přátelé, dovolte mi, abych se 
s Vámi podělil o smutnou zprávu, která 
nás zasáhla během krátké doby. Píši 
Vám jako člen výboru Klubu důchodců 
válcoven. Náš výbor čítal ještě před 
prázdninami sedm členů. Avšak 
v červenci náhle zemřela paní Anna 
Satinová a 18. října po dlouhé a těžké 
nemoci nás opustil pan Otto Skulina. 

Oba byli dlouholetí členové výboru, 
paní Satinová pracovala s členskou 
základnou a evidencí a pan Skulina byl 
předsedou našeho Klubu důchodců. Na 
oba nám zůstávají již jen pěkné vzpo-
mínky.       Jiří Raus 
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Noční směny 
Robert Kögler 
 

Někomu, kdo nikdy nepracoval ve třísměnném provo-
ze, se může zdát představa jít do práce na noční smě-
nu děsivá.  
Avšak pokud zaměstnanec nastupuje do podniku, kde je 
takový pracovní režim, je s tím smířen, protože ví, že za 
to bude řádně finančně ohodnocen. Zkrátka je to součástí 
jeho mzdy. Za měsíc to může být i 2000,- Kč a to není 
úplně zanedbatelná částka, promítne li se to do několika 
měsíců. Samozřejmě rozumím nastavenému systému: 
„Dostaneš spravedlivě zaplaceno pouze za ty směny, kte-
ré odpracuješ“. Jenže je tady i druhá stránka věci. Vlivem 

plánování, nepředvídatelných okolností a zákonu schvál-
nosti, které vedou ke kolapsu technologického zařízení, 
se zaměstnancům ruší noční směny, i když poptávka po 
výrobcích vzrůstá a cena je více než příznivá. Ne jejich 
vinou, oni jsou připraveni pracovat a zasloužit si příplatky!  
Tvrzení, že alespoň mohou být večer s rodinou, bych při-
jal pouze od nějakého „Pražáka“, protože zaměstnanec 
pracující několik desítek let na noční směny to vnímá úpl-
ně jinak. Poklesem výdělku, snížením rodinného rozpočtu, 
…. Jsme obří nadnárodní společnost, mám za to, že ta 
finanční ztráta investovaná do náhrad za „nuceně“ neod-
pracované noční směny by společnost nezruinovala a 
naopak by si mohla získat zpět tolik zkoušenou loajalitu 
zaměstnanců.    

Přestávka na jídlo a oddech 
Marta Polášková 
 

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci 
nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku na 
jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut.  
Poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech se neza-
počítávají do pracovní doby. Jde-li o práce, které nemo-
hou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení 
provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na jídlo a 
oddech a tato doba se do pracovní doby započítává. Tak-
to nám to ukládá ZP (§ 88). 
Pojďme tedy i my dodržovat ZP a přestaňme jen hořeko-
vat, že nemáme kolikrát ani čas na svačinu nebo na jídlo 
v kantýně. To, že se snižují stavy zaměstnanců, ruší se 
pracovní místa a lidí je málo, není problém, který by měli 
řešit zaměstnanci. Zaměstnanci musí odvést svou práci a 
dodržet všechny předpisy a pokyny s tím spojené. A jed-
ním z nich je i přestávka na jídlo a oddech jak ukládá zá-
kon. Pokud přestávku nedodržujeme, dobrovolně daruje-
me 0,5 hodiny denně zaměstnavateli. 
Jsou situace, kdy opravdu není zbytí a v tom případě po-
kud zaměstnanec nemá prokazatelně zajištěnu přestávku 
na jídlo a oddech, započítává se tato 0,5 hodina do pra-

covní doby a zaměstnanci mají nárok na proplacení jako 
přesčas. Musí ovšem vyžadovat po mistrovi zapsání do 
systému. Pojďme tedy všichni dodržovat zákon a předpi-
sy zaměstnavatele a nehledejme kličky jak to udělat, aby 
bylo vedení spokojeno i za cenu, že sem tam něco poru-
šíme. Vždy se to obrátí proti nám. 
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Rostou i v hale 
Ivan Pěknica 
 

Že se po dlouhém půstu konečně příroda odhodlala a houbařům 
nastaly krátké žně si mohli všimnout i zaměstnanci středojemné 
válcovny.  
Z podkladového dřeva uloženého v hale totiž začaly vylézat kloboučky 
a zanedlouho se celá skládka dřeva pokryla opravdovou houbovou 
nadílkou. Nikdo se ale neodhodlal ke sběru. Snad také proto, jak by se 
dalo na sběr a vývoz hub z hutě hledět z pohledu Pracovního řádu.  
V - Porušení povinností zaměstnancem.  
e) nedovolený výkon práce pro sebe nebo jiné osoby v průběhu směny 
i mimo ní; 
f) krádež věcí ve vlastnictví nebo v užívání zaměstnavatele nebo spo-
luzaměstnance nebo jiné osoby zdržující se v objektu zaměstnavatele; 
g) prokazatelný pokus vyvézt nebo vynést materiál, majetek nebo zboží zaměstnavatele bez výstupního dokladu mimo 
objekt zaměstnavatele; 
Pozor! Houba vyrostlá na majetku zaměstnavatele je majetkem zaměstnavatele!  

Jak Hliník navštívil Železo a Ocel 
Miloš Král, předseda ZO OS KOVO Zexel Valeo Humpolec 
 

Milý čtenáři, nejedná se o pohádku, nebo snad o ko-
vácký vtip, ale o návštěvu odborářů z Vysočiny v Os-
travě. 
Jmenuji se Miloš Král a jsem předsedou základní odboro-
vé organizace Zexel Valeo Humpolec. Naše organizace 
funguje 11 let a má něco málo přes 300 členů. Firma Va-
leo, ve které působíme, je součástí automobilového prů-
myslu. V České republice má 4 závody a právě Humpolec 
je náš mateřský podnik kde pracuje 1100 zaměstnanců. 
Humpolec je malé město na Vysočině, které můžete najít 
na 90 km dálnice D1 (spíše tankodromu). Ti z vás kdo 
znají film „Marečku podejte mi pero”, tak si určitě vzpome-
nou na filmovou hlášku: „Hliník se odstěhoval do Humpol-
ce”. Mimochodem, náš slavný přistěhovalec Hliník zde má 
i pamětní desku.  
Naše odborová organizace je členem svazu OS KOVO a 
tak se čas od času setkáváme na školeních, poradách s 
ostatními kolegy. Vašeho předsedu i ostatní členy výboru 
znám již několik let a myšlenka navštívit Ostravu, potažmo 
vaši firmu vznikla před několika lety. Bohužel jak to v živo-
tě chodí, věčná výmluva „není čas” zapříčinila, že jsme 
návštěvu Ostravy stále odkládali. Až na posledním školení 
OS KOVO právě u Humpolce přišel ten důležitý zlom. Mě-
nit sliby v činy.  
Směr Ostrava jsme vyrazili 25.9.2017 ve čtyřech.  V dopo-
ledních hodinách jsme dorazili nejdřív k povolování vstupu 
a pak na hlavní bránu firmy ArcelorMittal. Rozlehlost a 
velikost celého areálu nás přímo ohromila. Budovy a haly 

jsou gigantické a kolem mnoho volného prostoru. Pokud 
to srovnáme s naším závodem, kde vyrábíme hliníkové 
kompresory do klimatizací aut, tak je to jako David a Goli-
áš.   
Odborová organizace ArcelorMittal Česká republika si pro 
nás připravila skvělé uvítání. Vybaveni nejrůznějšími 
ochrannými pomůckami jsme zamířili společně na prohlíd-
ku provozů. Zážitek to byl pro nás přímo nepopsatelný. 
Chceme tímto smeknout před každým, kdo v tak těžkém 
prostředí pracuje. Rizika a náročnost vaší práce jsou vidět 
na každém kroku. Nebylo možné za jeden den vidět 
všechny závody, ale díky výbornému výkladu kolegů z 
výboru vaší odborové organizace jsme dostali ucelený 
náhled na váš podnik. Držet se zábradlí, nebo upozorňo-
vat kolegy na bezpečnost práce, to je jen pár zajímavých 
věcí, které jsme si hned osvojili.  Odpolední návštěva Lan-
dek parku pak rozšířila naše obzory o hornictví. Rozdíl 
mezi havířem a horníkem si budeme určitě pamatovat do 
konce života.   
Na společné večeři jsme pak diskutovali jak o práci 
v našich podnicích, tak i o práci odborové. 
Tímto chceme poděkovat Víťovi Prakovi, Ivanovi Pěknico-
vi a Petrovi Slaninovi za zorganizování celé návštěvy v 
Ostravě a popřát jim mnoho spokojených a věrných odbo-
rářů.  
Na závěr je nutno dodat, že v Ostravě je opravdu co vidět. 
Ostrava je zelené a zajímavé město. Věříme, že to není 
naposled, co jsme Ostravu navštívili.      
S pozdravem a díky Miloš  
Odkaz na naše stránky  www.odboryvaleo.cz 

http://www.odboryvaleo.cz
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Sjednocení 
 

Je podzim a listí padá ze stromů 
a v tomto počasí tak lezavém, 

ve výrobě furt nedochází k průlomu, 
my stále pracujeme s podstavem. 

 
A další rozhodnutí manažerské, 

jak jsme si téměř zvykli, 
to zdá se opět nepřátelské, 
snad se tam všichni spikli. 

 
Na výdejnách se tratí tisíce 
tak sjednotíme je na bránu, 

tři ušetříme pracovnice. 
Co berou? Jen marihuanu? 

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika 

Závazné přihlášky s nevratným poplatkem 250 (500),- Kč u Jitky Javůrkové: jitka.javurkova@arcelormittal.com tel.2051 do 30.11.2017 

ADVENTNÍ BRATISLAVA 
9.prosince 2017 

Cena pro členy a rodinné příslušníky  
ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika 

 

250,- Kč  (ostatní - 500,- Kč) 

Časový harmonogram:  
 5:30 – Odjezd z parkoviště  Domu Kultury města Ostravy 
 6:00 – Odjezd z Havířova (parkoviště Kaufland u autobus.nádr.) 
10:00 – Příjezd do Bratislavy 
Individuální program v Bratislavě (kapustnica, lokše či halušky) 
18:00 – Odjezd z Bratislavy 
22:00 – Příjezd Havířov, Ostrava 

Výsledky: 1.místo – Trvaj L., Ambruzs L.   
    2.místo – Larisch R., Slanina P.   
    3.místo – Hrbáč P., Kögler R. 

Velké sobotní badmintonové klání! 
Ivana Kladrubská 
 

Milí čtenáři, sportovci, badmintonisté!  
V sobotu 4. 11. 2017, jako každoročně, jsem se zúčastnila 3. ročníku 
„Nejspravedlivějšího badmintonového turnaje ve čtyřhře“, konané ve 
sportovní hale na Varenské ulici. Mohu konstatovat, že jak herně, tak organi-
začně turnaj vzrůstá a je čím dál tím více kvalitnější.  
Tohoto turnaje se účastnilo 12 zdatných mužů a 6 krásných žen, což dokládá 
závěrečná fotografie. První část klání proběhla na 6 kol na jeden set. Organi-
zátoři se snažili, aby losy byly spravedlivé a poprvé letos nedošlo ke hře 2 
mužů proti 2 ženám.  
Do druhé fáze turnaje se páry tvořily dle dosažených výsledků, tak aby bylo 
spojení dvojic co možná nejspravedlivější. Turnaj probíhal radostně a ve vel-
ké pohodě. Hráči se mohli v průběhu turnaje občerstvit chutným pohoštěním 
a mohli svou pozornost soustředit pouze k výkonu hry. Každému nebylo lo-
sem dáno. Ale u mne panovala velká spokojenost. Celkové mé umístění bylo 
nepopulární čtvrté - bramborové , ale jako první smíšený pár a jako nejlepší 
žena turnaje jsem si konečné vyhlášení nakonec užila. Atmosféra byla fantas-
tická, včetně úžasných sportovních výkonů mužů a ladnosti pohybu žen.   
Již teď se těším na příští roč-
ník a doufám, že zde potkám 
stejné a možná i nové fair 
play hráče bez ohledu na věk. 
Ten není rozhodující, rozho-
duje chuť prožít příjemné 
sportovní dopoledne.  
Velké poděkování patří hlavně 
organizátorům sportovní a 
kulturní komise při ZO OS 
KOVO ArcelorMittal Česká 
republika. Ať Vám vydrží chuť 
pořádat další ročníky. 
Sportu Zdar! Pohyb je život!  


