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Dodatek Kolektivní smlouvy v AMDS CR je podepsaný 
29.května byl podepsán Dodatek KS AMDS CR pro období do 31.3.2014. Po sedmi vyjednávacích kolech, ve kterých se pomalu 
sbližovaly názory, se podařilo podepsat dohodu, která je velmi podobná Kolektivní smlouvě AMO. Celé jednání mírně kompli-
kovala skutečnost, že vyjednávací tým na straně zaměstnavatele byl nový a tak bylo nutné si znova objasňovat důvody některých 
ustanovení. A jaký je výsledek vyjednávání? Zaměstnancům AMDS CR bylo přidáno do diferenciačních tarifů 350,- Kč a byl i 
zvýšen příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění o 150,- Kč. Také byl dohodnut příspěvek na dovolenou v jednotné výši 
6250,-Kč pro všechny zaměstnance. Odměna za EBIT je navázána na výsledek mateřské společnosti, nehrozí tedy, že by došlo 
k situaci, kdy ji AMO vyplatí a AMDS ne. 
Vyjednávání skončilo a zaměstnanci AMDS mají zajištěny mzdové nároky. Příští rok se bude připravovat celá Kolektivní 
smlouva. Věříme, že i toto „velké“ vyjednávání bude v korektním duchu podobně jako to, které je již za námi. 
                Vyjednávací tým ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika 

Navštívili jsme kolegy ve ŠKODA AUTO a.s. 
Mladá Boleslav 
V úterý 28.6.2013 navštívili předseda a místopředsedové naší 
ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika (ZO AM ČR)  
kolegy odboráře v ZO OS KOVO AUTO ŠKODA a.s., Mladá 
Boleslav (ZO ŠA MB). Co nás k tomu vedlo?  Blíží se VI. 
Sjezd OS KOVO a na něm bude naši ZO zastupovat jako dele-
gát s hlasem rozhodujícím předseda ZO kol. Víťa Prak.  
Mezi ZO ŠA MB a OS KOVO již cca dva roky panuje napětí. 
My jsme však doposud měli o důvodech pouze kusé nebo zpro-
středkované informace. Nemáme totiž nikoho v orgánech OS 
KOVO, kde se vztahy mezi OS KOVO a ZO ŠA MB až dosud 
řešily, avšak neúspěšně. ZO ŠA MB je největší organizací 
v rámci OS KOVO. Společně se ZO OS KOVO v pobočných 
závodech Kvasiny a Vrchlabí má cca 19 000 členů. Je to orga-
nizace významná, s bohatými zkušenostmi, vynikajícím know-
how a skvělými výsledky práce od roku 1990 až do  současnos-
ti v  zastupování zaměstnanců nejen v závodech VW v České 
republice, ale také na evropské a globální úrovni. Předseda ZO 
ŠA MB a Rady předsedů této  organizace  Jaroslav  Povšík  
zastupuje zaměstnance v Evropské a ve Světové radě zaměst-
nanců VW. Odbory ŠA MB mají v regionu vysokou  autoritu a  
pomáhají radou i konkrétními skutky mnoha ZO OS KOVO, 
jež se na ně obracejí. Takto nějak si také my představujeme 
součinnost, spolupráci a konkrétní projev solidarity v rámci 
svazu KOVO.   
Měli jsme příležitost   prohlédnout si  závod ŠKODA AUTO 
v Mladé Boleslavi a bylo to velmi zajímavé poznání. Vzhledem 
k náročnosti programu jsme si k přímé prohlídce vybrali provoz 
svařovny. Všechny výrobní haly včetně těch historických  záři-
ly šedobílou barvou. Všude čisto a pořádek. Na straně druhé 
vysoké pracovní nasazení tamních zaměstnanců, přesto, že je 
výroba aut v tomto závodě z velké části automatizována. Bylo 
opravdu velmi zajímavé vidět za chodu roboty, kteří svými 
chapadly s obdivuhodnou přesností manipulovali s díly karosé-
rií.                                                   Pokračování str.4 

Byli jsme v Bruselu podpořit dobré plány pro 
ocelářství 
V Bruselu se od 15.5.2013 konal European Bussines Summit, 
setkání největších průmyslníků Evropy a v jeho rámci pořádal 
EUROFER, což je sdružení evropských výrobců oceli, EV-
ROPSKÝ DEN OCELI.  A v ten den zástupci pracujících 
z Belgie, Francie, Německa, Španělska, Itálie, Lucemburska, 
České republiky a Velké Británie hlasitě „vítali“ účastníky této 
události. Českou republiku zastupoval kol. Emil Bug 
z  Karviné a Ivan Pěknica, Marek Vlach a Robert Kögler z naší 
ZO. Asistence belgické policie v plné zbroji a vybavené tech-
nickými prostředky pro zabránění vzniku extrémních situací 
jasně ukazovala na vážnost, kterou tomuto shromáždění přisu-
zovala. I když obehnání ostnatým drátem a pod dohledem těž-
kooděnců, se přesto některým účastníkům podařilo proniknout 
a nahlédnout do budovy, kde se kongres konal. 

Akce ale proběhla v poklidu i když bubnování na sudy brusel-
ské formace Le Rhytme Des Fourms donutila některé účastní-
ky tohoto shromáždění použít ochranu sluchu. Úkolem nebylo 
nějak poškozovat, ale upozornit účastníky Summitu na to, že 
propad evropského ocelářství je děsivý a dotýká se celé Evro-
py. A je na nejvyšších představitelích Evropských institucí a 
průmyslu, aby dohodli účinná opatření k zastavení tohoto ne-
dobrého stavu. Je důležité vytvořit konkrétní plán pro evrop-
ský průmysl, který zajistí dlouhodobou budoucnost. Jde o oce-
lářství, jde o zpracovatelský průmysl a stavebnictví a jde pře-
devším o zaměstnance těchto odvětví. 
     Ivan Pěknica 

Základní organizace OS KOVO ArcelorMittal 
Česká republika podpořila hygienickými pro-
středky a balenými nápoji humanitární sbírku  

Charity ČR a Českého 
červeného kříže, kterou 

zprostředkovala naše  
firma. 



 

40. ročník Valcířské 50 v číslech: 
1 skvělý kouzelník, který upoutal všechny děti a okouzlil všechny maminky 
2 velmi dobré kapely, které perfektně podbarvily ráz 40. ročníku Valcířské 50 
5 dětských atrakcí, které byly pro malé účastníky vítaným oživením 
9 hasičů a jeden hasičský vůz, jež jako každoročně dovedli děti upoutat 
15 členů Štábu Valcířské 50 pracovalo od března na organizaci a zajištění 
45 dobrovolníků, kteří od pátku do neděle dělali maximum pro zdar této akce 
46 účastníků tipovalo počet zaregistrovaných osob 
150 nocležníků si užilo celý víkend naplno 
552 účastníků, kteří přišli i v nepříznivém počasí a nakonec nelitovali 
700 vydaných porcí guláše 
920 korun vyhrál jeden účastník v tipovací soutěži 
1100 natočených piv Valcířského ležáku 
1651 km najeli tři řidiči během zajišťování 40. ročníku Valcířské 50 
 Více fotografií na www.odboryam.cz 
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Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika 

Pořádá 6.9.-8.9.2013 pro rodiče s dětmi cyklistický zájezd na Jižní Moravu
Odjezd v pátek 6. září v 8:30 hod. od DK města Ostravy - autobus bude přistaven od 7:45

V poledne příjezd do autokempinku Merkur v Pasohlávkách, oběd, ubytování od 14:00, 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.

Upozorňujeme, že každý absolvuje

zájezd na vlastní nebezpečí!

Závazné přihlášky s platbou do 16.8.2013 u Marcely Michalkové tel.2051

Dětský den v Náruči 
Na tuto akci jsem se pokusil získat Minigrant, což se nepodařilo, ovšem následně jsem byl osloven řed. společnosti AMEPO  
ing. Fluxou, že by rád přesto dětský den pořádal. 
Dohodli jsme detaily, ředitel přislíbil nějaké peníze 
a rozdělili jsme si úkoly. 
Ředitel tedy vyhlásil sbírku, přispěli vedoucí provo-
zů AMEPO a pracovníci ředitelství, já jsem zakoupil 
špekáčky s příslušenstvím a otop na ohniště. Dále na 
mě bylo, abych zajistil vše potřebné v Diakonii 
ČCE, která vlastní středisko Náruč – zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc a se kterou dlou-
hodobě spolupracuji. 
Sešli jsme se 29. 5. odpoledne na zahradě střediska 
Náruč ve Vítkovicích, nejprve náš ředitel předal dar 
společnosti dětem – trampolínu, pak pracovníci Dia-
konie společně s námi a dětmi prošli připravené sou-
těže a mohlo začít odpoledne plné zábavy. Počasí 
přálo a z úsměvů na tvářích dětí, bylo vidět, že mají 
radost, akce splnila co jsme od ní čekali, dokládala to i fronta dětí u trampolíny. Dokonce jsme si nějakou soutěž vyzkoušeli 
sami, skok v pytli nám šel, ale slalom s vajíčkem na lžičce zvládaly lépe děti, jen na tu trampolínu jsme nějak neměli odvahu.  
Nakonec připravené posezení u ohně, opečené špekáčky a pár písniček v doprovodu kytar. Zpívaly děti, ředitel ing.Fluxa, činil 
se hráč na kytaru ing.Motyčka – manažer pro výrobu AMEPO. 
Ani nevím jak, ale celé odpoledne uteklo jako voda, museli jsme se loučit. Ředitel Diakonie ČCE v Ostravě pan Rzyman nám 
poděkoval za pomoc s organizací a dárky. Náš ředitel ještě svolal všechny děti a každé obdrželo malý dárek na rozloučenou. 
Bylo fajn, třeba se takové setkání stane tradicí. 
             Aleš Chamrád 

Navštívili jsme … pokračování ze str.1 
Měli jsme možnost otevřeně a narovinu si  pohovořit s předsedou ZO J. Povšíkem a s jeho kolegy z vedení této odborové organi-
zace. Naopak, velmi nás udivilo, že jsme byli prakticky první návštěva, která přijela, aby slyšela názor a důvody toho, proč mezi 
OS KOVO a touto ZO jsou napjaté vztahy a proč musela zvolit mimořádný způsob protestu – pozastavit odvod členských pří-
spěvků na účet OS KOVO.  Hlavní důvod a účel naší návštěvy v Mladé Boleslavi splnil očekávání. Vyjádřili jsme našim kole-
gům podporu v jejich  úsilí prosadit  modernizaci OS KOVO, potřebné  změny ve Stanovách, v nakládání s majetkem svazu  a 
další změny, bez nichž OS KOVO nezvýší efektivitu práce a  neposílí vlastní  autoritu.  Získali jsme také  řadu cenných  podně-
tů, které bychom chtěli  využít i v naší práci.  Máme z návštěvy odborářů v Mladé Boleslavi ty nejlepší dojmy a již nyní se těší-
me na naši   vzájemnou spolupráci a jejich návštěvu v AMO a.s., jak jsme si dohodli v závěru setkání. 
                                                                                                                                      Polda Laskovský 




