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Skončilo vyjednávání nové Kolektivní 
smlouvy v AMDS CR 
Vítězslav Prak 
 

Po X kolech vyjednávání jsme vyjednali Kolektivní 
smlouvu včetně navýšení mezd pro rok 2017. 
Psát sáhodlouze o tom, že jednání 
byla složitá, představy obou stran na 
začátku vyjednávání hodně rozdílné, 
a hlavně mandát vyjednavačů za 
vedení firmy byl velmi omezený, je 
zbytečné. Dobře víte, že je to stejné 
(horší) každý rok. Vyjednávací týmy 
ve složení Rafal Nawrat, Jiřina Mráz-
ková, Miroslav Holisz a Jan Mikoláš 
za vedení společnosti a Vítězslav 
Prak, Ivan Pěknica, Miroslav Pastýrik 

a Luděk Kupka (který nahradil v průběhu vyjednávání 
Marka Vlacha, jenž opustil naši firmu) za stranu zaměst-
nanců jednaly tvrdě, ale korektně. Letos se však poprvé 
za celou dobu, kdy vznikly dceřiné firmy jako AMDS CR, 
AMEPO, nebo AMTPO, podařilo vyjednat vyšší navýšení 
mezd než v mateřské společnosti. A to i přesto, že plán 

zisku je pro rok 2017 nižší, než byla sku-
tečnost v roce 2016. 
Všichni zaměstnanci AMDS CR již obdr-
želi novou Kolektivní smlouvu na roky 
2017 – 2020 včetně navýšení mezd pro 
rok 2017, takže zde nebudu popisovat 
detaily. Dovolím si jen poznamenat, že 
je v mzdové části k dělnickým profesím 
podstatně „přívětivější“, než v AMO, a 
celkově i pro všechny zaměstnance.      

Vysvědčení… 
Robert Kögler 
 

Blíží se období udílení vysvědčení za uplynu-
lý školní rok. Napadlo mě, když sleduji per-
sonální politiku v naší společnosti, jaké bo-
dové ohodnocení by si v tomto pomyslném 
„školním roce“ zasloužilo oddělení které 
z tohoto předmětu maturuje.   
Tady jsem se zasekl, protože nevím co je přes-
ně cílem personálního oddělení. Pokud by to 
bylo nalézt úspory v lidech, snížit je na minimum 
co jsou zbylí zaměstnanci schopni unést, mini-
málně doplňovat stavy za odcházející a to vý-
hradně přes agentury, za co možná nejnižší ná-
klady, je jednoznačně P.O.  premiantem roční-
ku. Avšak,  jestli je náplní přilákat do firmy mla-
dé, perspektivní lidi a následně si je i udržet pat-
řičným oceněním jejich práce, motivovat vyční-
vající agenturní zaměstnance převodem do 
kmene s logickým nárůstem platu, výhod a jistot, 
tak zde se nabízí známka spíše dostatečná a 
s odřenýma ušima.  Protože toto se neděje a 
spíše je problém vůbec nějaké zájemce, za ta-
kových podmínek, do agentur doplnit. Věkový 
průměr ve firmě je 48. let.   
   Pokračování na str.4 

Sbíráme zkušenosti, učíme se od ostatních, 
ale nikdy nevíme… 
Ivan Pěknica 
 

V naší hutní společnosti, ale je to obdobné i ve všech jednotkách ArcelorMittal 
v celém světě, se stále soutěží. Směny mezi sebou na jednotlivých provozech, 
provozy mezi sebou na závodech, závody v podnicích a podniky mezi sebou. 
Snažíme se být lepší než ti, kteří na druhém konci světa dělají něco podobného, 
protože když naše výsledky nebudou uspokojivé, když naše práce nebude při-
nášet zisk akcionářům, může se stát, že nebudeme potřební a přestane se 
s námi počítat.  A proto jsou občas naši manažeři posíláni do jiných závodů AM 
ve světě, aby se podívali, jak to tam dělají lépe, rychleji a levněji s méně za-
městnanci.       Pokračování na str.4        

Z Hutnictví železa je Ocelářská 
unie 
Ivan Pěknica 
 

Byli jsme roky zvyklí, že záležitosti týkající se ocelářského prů-
myslu v České republice koordinovala ocelářská asociace se 
jménem Hutnictví železa a. s.. 
Dne 31.5.2017 došlo na zasedání valné hromady Hutnictví železa, 
a.s. k transformaci na nový subjekt, Ocelářskou unii a.s. Podobně 
jako v bývalém Hutnictví železa bude i tento subjekt zastupovat 
v jednání se státními orgány zájmy českého a slovenského ocelářství, 
bude poskytovat informace a spolupracovat na mezinárodní úrovni. 
České a evropské ocelářství má před sebou těžké období. Plánovaný 
systém obchodování s emisemi požadovaný Evropským parlamentem 
by v zásadě ocelářství v Evropě zcela zahubil. A to i ty podniky, které 
přísné ekologické požadavky splňují a dokonce převyšují. A Ostrava 
k nim patří. Proto byly v minulém roce demonstrace v Bruselu, proto 
76 generálních ředitelů evropských oceláren napsalo dopis hlavám 
států a vládám Evropské unie, proto i odborové organizace hutních 
podniků bijí na poplach. 
Dnes tedy máme novou Ocelářskou unii. Jan Rafaj, který byl jmeno-
ván statutárním ředitelem společnosti Ocelářská unie a.s., 6.června 
2017 na konferenci „Budoucnost českého ocelářství“ prohlásil: 
„Chceme být zodpovědní k českému ocelářství, chceme být zodpo-
vědní ke svým zaměstnancům“.  
My, zaměstnanci, tomu chceme věřit! 

KRÁTCE  

 V loňském roce jsme přispěli 841 351,50 

Kč  na chod OS KOVO 

 Pokud neměli zaměstnanci možnost 

čerpat loňskou dovolenou do 30.6., mů-
žou si termín určit sami 

 Pokud máte problém se zastupováním 

zaměstnanců, obraťte se na nás 

 Většina zaměstnanců AMDS bude mít 

začátku července dovolenou 

 K dnešnímu dni  stále nejsou dovybave-

né lednicemi nové lokomotivy 21. století 
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Valcířská 50sátka 
Radka Urbánková 

 
Základní tábor 44. ročníku Valcíř-
ské padesátky změnil místo, což 
však vůbec neubralo na půvabu 
této velmi vydařené akce. Naopak 
nové prostory příjemně překvapily 
možností parkování přímo v areálu.  

Tak už se jen zapsat, vybrat trasu a vyrazit. Ještě po-
zor, nesmíme zapomenout na tunel a tím nemyslím tu-
nel Blanka nebo jiné v česku známé tunely, ale tunel na 
krk, který si pro nás pořadatelé připravili jako dárek. 
Vybrali jsme V 20, však to dáme levou zadní. No to 
jsme netušili, jak moc nás potěší pořadatelé, kteří se 
usídlili na kontrolním stanovišti u Transformátoru. Ne 
snad proto, že bychom tak toužili po razítku, ale občer-
stvení v podobě vody přišlo vhod, přeci jen již jsme ve 
výšce 550m a to se počítá .  Počasí bylo velmi příjemné, tak nám nic nebránilo zahájit stoupání do výšky 1323m.  
Energii je třeba průběžně doplňovat a kde jinde se občerstvit než na místě zvaném Lukšinec. 
Plíce už si na čerstvý vzduch zvykly, tak hurá k vrcholu. Toho jsme dosáhli v 11:30. Odměnou nám bylo nejen razítko, 
které potvrzovalo, že jsme to opravdu dali, ale hlavně nádherný výhled, který vyzdvihlo krásné slunečné počasí. Trocha 
odpočinku, teplá polévka, studené pivečko a hurá dolů. Trasa dolů byla velmi rychlá, zpomalili jsme až v oblasti kde se 
nacházejí tzv. Ondrášové ďury. Ono to nějak láká nakukovat dolů a říkat si, co tam dole asi je?  
Už jsme skoro v cíli, když v tom pánská část skupiny zmerčí  dřevjanku u Zbuja a holt točené je točené a žízeň je veliká 
. Poslední zastávkou před cílem byly peřeje na řece Ostravici, které ocenili hlavně pejskové, kteří nás celou cestu do-
provázeli.  A už jsme v cíli opět v základním táboře, kde na nás čeká občerstvení, výborná kapela, doprovodný program 
a kamarádi, kteří zvolili trasu pro rodiče s dětmi a „kardiaky“. Jak by řekl Petr Bezruč, už teď se těším na další „výplaz“. 
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Vysvědčení…pokračování ze str.1 

To znamená, že většina má toto 
místo jako celoživotní zaměstnání 
a tak těžké profese jaké jsou 
v hutním podniku, musí mít člověk 
rád, aby je vydržel vykonávat po 
tak dlouhou dobu. Nemělo by se to 
ale zneužívat a do nekonečna roz-
mělňovat tento základ na uvolněná 
místa, když někdo z nás nevydrží 
do pozvolna se prodlužujícího 
důchodu, anebo se stane tím 
šťastným a tuto výzvu zvládne. 
Ono už totiž moc prostoru na 
opakování ročníku nezbývá.  

Šla Nanynka do zelí 
(trochu jinak) 

 

Zastupování – shora 
 

František je nemocný, nemocný, nemocný, 
potřebujem na „pár dní“, zastoupit ho! 

 

Není to tak práce zlá, zkušenosti ti přidá, 
a další prácičku budeš míti v malíčku. 

 

A když Franta nepřijde, nepřijde, nepřijde, 
budeš míti práce dvě, za hubičku! 

 

Nemůžeš však počítat, že za Frantu bude plat, 

za starou výplatu, funkci máš už převzatu! 

Zastupování - zdola 
 

Já to dělat nebudu, nebudu, nebudu 
a když tak to odbudu odbudu to! 

 

Ať to dělá Toníček, ten je mistra mazlíček, 
on to rád udělá, ještě na tom prodělá! 

 

Neplatí ti penízem, penízem, penízem 
slibují ti stále jen, za Františka. 

 

František je nemocen, je dost lépe hodnocen, 
a za něj, mám teď rvát, ale prachy nechtěj dát.  

Sbíráme zkušenosti, učíme se od ostatních, ale nikdy 
nevíme… 
Obdobně přijíždí manažeři ze světa k nám. Ta-
to výměna poznatků a zkušeností je jistě po-
třebná a může přinést mnohá zlepšení.  
Před nedávnem byli manažeři válcoven vysláni 
do Španělska. „Jeďte se podívat, jak válcovna 
podobná té naší vyrábí výrobky podobné těm 
našim. S podstatně méně lidmi má podstatně lepší výsledky. Kvalitní 
výrobky, zvládnutá logistika, to všechno je v Zaragoze lepší. Běžte, 
poučte se a navrhněte zlepšení pro Ostravu.“ Po příjezdu se začaly dít 
věci. Musí se snížit stav zaměstnanců, musí se sloučit pracoviště tak, 
aby jeden člověk ovládal více zařízení, musí se zlepšit produktivita, 
musí se zrychlit opravy, musí se… 
Minulý rok ArcelorMittal svůj závod v Zaragoze prodal španělské oce-
lářské firmě MEGASA. Prostě se mu nehodil i se svými 272 zaměst-
nanci do jeho globální strategie. Nabízí se různé otázky, z nichž je jed-
na obzvláště palčivá. Proč je nám dáváno za vzor něco, čeho se vzá-
pětí zbavujeme? 

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika 

Pořádá 7.9.-10.9.2017 cyklistický zájezd na Jižní Moravu 

Sraz ve čtvrtek 7.9. v 7:45 hod. pod Frýdlantskými mosty 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), individuální program, v pátek vinobraní  Mikulov.  

Cena pro účastníky  
(členy ZO OS KOVO AM ČR  a jejich rodinné příslušníky, kteří nečerpali v letošním roce dotaci) 

 dospělí 1100,-Kč, děti do 12 let 700,-Kč 

Cena zahrnuje dopravu autobusem, ubytování, polopenzi. Závazné přihlášky s nevrat-
nou zálohou 500,-Kč do 
17.7.2017, doplatek do 
17.8.2017  na tel.2051 

Upozorňujeme, že každý absolvu-
je zájezd na vlastní 

nebezpečí! 


