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Připravované změny vedením společnosti AMO v oblasti závodního stravování 
Cílem nové koncepce závodního stravování je: UŠETŘIT!!! 
Dne 4.1 2015 jsme byli seznámeni se záměrem zaměstnavatele změnit koncepci závodního stravování. Vzhledem k tomu, že firmě 
GTH končí smlouva, probíhá výběrové řízení na poskytovatele těchto služeb. Termín zahájení výběrového řízení je duben 2015 a 
ukončení červen 2015. 
A co má nová koncepce závodního stravování přinést zaměstnancům? 
1. Bezobslužné kantýny s automatem na chlazená jídla ve fólii, automaty na 

další doplňkový sortiment v těchto kantýnách: Doprava a výtopna, Soustružna 
válců, Důlní výztuže, Vysoké pece a Válcovny nová sociální budova. 

2. Celková rekonstrukce a estetizace kantýn na klíčových místech: Aglomerace, 
Válcovenská úpravna, Středojemná válcovna, Koksovna a Kovák. 

A jak to vidí odborové organizace? Výsledkem má být snížení nákladů pro zaměst-
navatele, a zhoršení kultury stravování a sortimentu občerstvení pro zaměstnance, 
hlavně v  těžkých provozech. A to je pro nás nepřípustné!  Jsme součásti největší 

hutní firmy na světě, náš zaměstnavatel se všude veřejně pre-
sentuje, že je jedním z nejlepších a nejzodpovědnějších za-
městnavatelů v České republice! Tak by se měl i podle toho chovat! 
Jako zástupci zaměstnanců již dále nemíníme mlčky sledovat, jak se opatřeními zaměstnavatele zhoršují pra-
covní a sociální podmínky našich zaměstnanců. Ba naopak, naším cílem je zachování kvalitní úrovně či spíše 
její další zlepšování.  
Dopisem jsme vyzvali Generálního ředitele, aby z titulu své funkce nařídil okamžitě zastavit práce na tomto 
projektu změny závodního stravování. O dalším postupu Vás budeme informovat. 

Agenturní zaměstnávaní 
Odeslali jsme dopisy personálním agenturám, které poskytují zaměstnance 
AMO a dceřiným společnostem.  
Jde o agentury ManpowerGroup s.r.o., Trenkwalder a.s. a Agenturu Hadr&Kyblík 
s.r.o. 
Důrazně jsme je upozornili, že zaměstnávají a platí své zaměstnance v rozporu se 
zákonem! Požadujeme proto urychlenou nápravu hlavně v těchto bodech:  

Vyplácet základní mzdu ve stejné, nebo obdobné výši jako u kmenových  
zaměstnanců 
Vyplácet prémie dle splnění ukazatelů Prémiového řádu 
Vyplácet odměnu za odpracované roky 
Poskytovat příspěvek na dovolenou 
Vyplácet odměnu za splnění hospodářského výsledku 

Doposud jsme neobdrželi žádnou odpověď. Jakmile ji dostaneme, budeme Vás ne-
prodleně informovat.        Víťa Prak 

Setkání s výkonným vedením OS KOVO 
Dne 23.3.2015 se členové Výboru ZO setkali v Praze 
s Výkonným vedením Odborového svazu KOVO. 
Spolu s předsedou OS KOVO kol. Jaroslavem Součkem 
se setkání zúčastnili i místopředsedové kol. Marek, En-
dlicher a Dvořák společně s kol. Paukrtovou 
Během dvouhodinového jednání jsme prodiskutovali 
celou řadu problémů, které naši odborovou organizaci 

tíží. Diskuto-
vali jsme o 
možných 
změnách 
v Základních 
materiálech 
odborového 
svazu. 
 
Pokračování 
na str.2  

Vyjednávání v AMEPO 
Vyjednávání v AMEPO uvízlo na mrtvém bodě a dohoda asi nebude 
možná. 
V pátek 10. dubna proběhlo další kolo vyjednávání Dodatku Kolektivní 
smlouvy pro dceřinou společnost AMEPO. Po jednání, které trvalo bez-
mála dvě hodiny, musím konstatovat, že názory na růst mezd jsou stále 
rozdílné. Nerozcházíme se v názoru na výši nárůstu platů, ale v jeho dis-
tribuci. My požadujeme celou částku do diferenciačního tarifu, stejně 
jako v AMO a dceřiné společnosti TAMEH (dříve AMEO). Zaměstnava-
tel ale trvá na tom, že část musí jít do volné složky mzdy – prémií. Na to 
jsme nemohli přistoupit. Jsme v AMEPO všichni zaměstnanci pana Mit-
tala, tak nevidíme důvod, proč se k nám přistupuje jinak než k ostatním. 
Zaměstnavatel vzhledem k tomu, že jsme nepřistoupili na jeho návrh 
konstatoval, že pokud nepřijdeme s nějakou variantou, která by počítala 
s růstem mezd i v prémiích, tak další vyjednávání již nemá smysl a musí-
me se domluvit na zprostředkovateli. 
Museli jsme konstatovat, že odbory mají také jiné možnosti! 
       Víťa Prak        

KRÁTCE 
• 24.4.2015 proběhne Konference naší ZO, 

pozváno je 94 delegátu a 20 hostů 
• Předseda naší ZO přijal pozvání na Konfe-

renci ZO 3servis 
• Vedení záv.10 nám potvrdilo opravu ne-

funkčního odpadu na šatně 1 KB 1-2 
• Řešíme problémy se špatně vypranými 

montérkami 
• Nedostatky  po rekonstrukci šaten na 

Mech.zkušebně  a Lab. jsou vyřešené 
• Na zájezd do Kroměříže jsme přidali navíc 

autobus—ještě jsou volná místa 
• 17.4.2015 proběhne finále bowlingového 

turnaje naši ZO 
• 20.6.2015 proběhne tradiční turnaj v tenise, 

bližší informace v příštím čísle eNHáčka 
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Na Chopok se těším každý rok 
A další rok je zase fuč a jako obvykle se v březnu jede s partou odborářů na lyžařský zájezd na 
Chopok. 
Všichni blízcí kolem mně to už od ledna ví, protože se šíleně těším, pořád o tom mluvím a dělám vše 
proto, abych se termínu ve zdraví dožila. 
Letos je na horách sněhu dostatek, takže nebudeme na sjezdovce plavat jako loni.  
Ve čtvrtek ráno nastupuji do autobusu plného známých tváří. Mám je ráda. Jsou veselí a zábavní. Přes 
sedadla si posíláme a ochutnáváme vše, co jsme doma ukuchtili. Jsme na místě! Hotel Šverma dobře 
známe, takže ubytovat se a hurá na svah! 
Počasí je opravdu zimní, sněží celkem hustě a v kabince se od mladých  snowboarďáků dozvídáme, 
že úplně nahoře není vidět pomalu na krok. Nejsem sebevrah a volíme bezpečnější sjezdovky, těch je 
tam spousta a do večera si krásně zalyžujeme. 
A zítra se pojede do Akvaparku v Bešeňové. Vodička teplá 35-40°C pohodička, relax, no učiněný 
balzám, hlavně pro bolavé nožičky. Bešeňovou určitě doporučuji! Dokonce si to pochvalovala i mlá-
dež. 
V sobotu snad sněžilo nejvíce, ale nevadí, lyžovat se dalo v pohodě a navíc jsme měli domluvenou 

polední pauzu v bufetu Klobúk. Kyselica, halušky, to Slováci 
umí. Před večeří jsme ještě zafandili našim biatlonistům a pak už 
to jistila Víťova kytara. 
Ráno ejhle, poslední den sluníčko! Honem zabalit a frčíme na 
svah, dokud je sjezdovka pevná.  
Ty čtyři dny vždycky tak rychle utečou! Při zpáteční cestě ještě na skok zastavujeme na ovčí 
farmě Krajinka a kupujeme sýr, žinčicu, pagáčky  a pak už definitivně domů. 
Sedím v autobuse, cpu se skvělým slovenským sýrem a jsem ráda, že držím celá pohromadě, 
protože někdo to štěstí neměl a tak  z celého srdce přeju brzké uzdravení. A taky vím, že se 

zase všechno povedlo na 100% a opravdový dík patří všem těm, co mají sílu a chuť to zorganizovat. Moc díky. 
Koukám do kalendáře na rok 2016 a už teď se těším, ale mluvit o tom začnu až od ledna. Jo a musím si tam zapsat: Březen - nechat  
nabrousit hrany na lyžích.         Eva Moučková 

Automat 
 

Na Den zdraví před pár lety 
v kantýně na střednějemné 

přibyl stroj na cigarety, 
tak to bylo velmi dojemné. 

 

Na Den zdraví předloni 
ten automat sundali. 
Tak to přece vidí oni 
kuřáci být přestali! 

 

Až tam příště postaví 
třeba na kávu automat, 

Výsledek se dostaví 
spotřeba se sníží snad? 

 

Automat na jídlo zchladlé, 
k tomu už se blížíme, 
jídlem co je povadlé, 

spotřebu stravy snížíme. 
 

A až tam postaví bankomat, 
to se fakt začínám bát! 

Dají nám tím jasně znát, 
bude se snižovat plat!!! 

ZO OS KOVO ARCELORMITTAL ČESKÁ REPUBLIKA  
pořádá za podpory ArcelorMittal Ostrava a dceřiných společností 

42. ROČNÍK DÁLKOVÉHO POCHODU 
v sobotu 30. května 2015  

RS  ONDRÁŠEK - FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 
T R A S Y:   pěší 10, 15, 20, 30, 50km a cyklistické 40, 60km 

Odpoledne je připraven program, 
Pro všechny děti je připraven dárkový balíček. 

Letos se bude čepovat VALCÍŘSKÝ LEŽÁK a KOKSAŘSKÝ DEHET!!! 

Setkání s výkonným …. pokračování ze str.1 
Z naší strany zazněly návrhy na změny v předpisech OS KOVO, mj. na klíče určující zastoupení 
členů, mandát při hlasování a také na část Volebního řádu, kde není jasně určeno, kdy je poslední 
termín pro podání kandidatur.  Stává se pak, že delegáti na konferencích a sjezdech volí zástupce do 
různých orgánů podle vlastního uvážení, aniž by měli v předstihu možnost volbu svých zástupců 
prodiskutovat ve svých základních organizacích. 
Široce diskutovaná byla i současná snaha OS KOVO a ČMKOS prosadit do legislativy změny týka-
jící se agenturního zaměstnávání. Předseda OS KOVO Jaroslav Souček uvítal naši iniciativu a přijal 
nabídku pomoci zkušenostmi v této problematice. Členové Výkonného vedení OS KOVO nám při-
slíbili právní pomoc v naší, v českých zemích zatím ojedinělé snaze, obhajovat agenturní zaměstnan-
ce a bránit zneužívání jejich práce.     Ivan Pěknica 


