
 
 

 

 

 Ročník XII. číslo 6 datum vydání 21. 6. 2018 

 SETKÁNÍ OCELÁŘSKÉ UNIE V PRAZE  
 
 

Setkání ocelářské unie letos proběhlo 12.6.2018 na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Programem setkání bylo 
informovat se a prezentovat stav a vývoj ocelářství v Evropě v působnosti na letošních opatření ze strany americké 
vlády. Setkání řídil Ing. Jan Czudek prezident ocelářské unie, který ve své prezentaci hodnotil výrobu a vývoj v produkci 
oceli a prodeji výrobků od roku 2015 až do 1 kvartálu 2018 jako velice přínosnou pro ekonomiku i zaměstnanost. 
Zajímavá byla prezentace polského zástupce, předsedy ocelářské asociace Polska Miroslawa Motyky o úspěších 
polského hutnictví od roku 1990 do roku 2018. Velmi kladně hodnotil velké investice do modernizace výroby 
v posledních letech, které proběhly v 8 hutních podnicích. Emisní problematika se postupně řeší. Vystoupení za ministra 
průmyslu a obchodu provedl jeho náměstek Eduard Muřický. První poznatek je ohledně emisních povolenek. V jiných 
zemích jsou pro firmy uplatňovány kompenzační balíčky u nás je tato problematika teprve v jednání. Druhý poznatek je, 
že jednání a požadavky o prodeji ArcelorMittal Ostrava včetně zaměstnanosti jsou stále podle představ Ministerstva 
průmyslu a obchodu, jakých nebylo řečeno. Třetí poznatek zároveň závěrečný je výrok náměstka Muřického. Ocel je pro 
nás krásná, recyklovatelná, proto si ji vážíme. Zachovejte nám přízeň ocel má budoucnost. 
Co bude pro nás zaměstnance ArcelorMittal Ostrava krásné, užitečné a příjemné ukáže jenom čas! 
                                                                                                                                      účastník setkání Pavel Borůvka 

 

Ocelářská unie: 

Ocelářská unie sdružuje 

všechny významné ocelář-

ské firmy z Česka a Sloven-

ska. Klíčovými českými 

členy jsou Třinecké žele-

zárny, ArcelorMittal Ostrava 

a Vítkovice Steel. Firmy 

sdružené v Ocelářské unii 

zastupují 30 tisíc zaměst-

nanců. 

http://www.ocelarskaunie.cz/ 
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DOVOZ OCELI DO ČR A EVROPY NA HISTORICKÉM 

MAXIMU 

Výroba a vývoz oceli z ČR v 1. čtvrtletí letošního roku zůstávají přibližně stejné jako v uplynulých letech, ale nůžky 
mezi vývozem a dovozem se i nadále rozevírají. V ČR se do dubna 2018 vyrobilo 1,7 mil. tun surové oceli, ale 
zatímco vývoz v 1Q 2018 činil 1,31 mil. tun, dovoz dosáhl 2 mil. tun oceli, nejvíce v historii. Také dovozy ze třetích 
zemí do EU byly nejvyšší v historii, když dosáhly téměř 40 mil. tun. To z EU činí největšího dovozce oceli na světě. 
Evropské ocelářství se zotavuje z poklesu výroby v letech 2015-2016 a ceny oceli mírně vzrostly. Výroba oceli 
v Evropě přímo a zprostředkovaně zaměstnává celkem 2,5 milionům lidí.  

 Ocelářská unie a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR uspořádaly každoroční setkání zástupců ocelářského průmyslu, 

státní správy a novinářů, zaměřené na aktuální témata od výroby a obchodu, přes americká cla, až po nové technologie a 
spolupráci průmyslu a univerzit. 

Přínos ocelářství pro evropskou ekonomiku 

Ocelářství je jedním z pilířů evropského průmyslu. Zaměstnává totiž přes tři sta tisíc lidí přímo a více než dva miliony 
nepřímo. Je to odvětví s celoevropsky nadprůměrnou přidanou hodnotou na zaměstnance (64 520 euro). V České 
republice pak dává ocelářství přímo a nepřímo práci téměř jednomu stu tisíc lidí a vytváří přidanou hodnotu ve výši téměř 
70 mld. Kč ročně. 

„Ocelářský průmysl znamená v EU 2,5 milionu přímých a nepřímých pracovních míst“, zdůraznil Jan Czudek, prezident 
Ocelářské unie. „Hutnictví je někdy bohužel vnímáno jako neekologický a zastaralý obor, ale není to pravda. Evropské hutě 
jsou nejmodernější na světě, vypouštějí nejméně emisí, a vyrábějí produkty, které se jinde nedělají. Rozhodně to není 
žádný dinosaurus na vyhynutí“, dodal Czudek. 

Ekologie a inovace 

Právě investice do ekologie a propojení vědy a výzkumu s průmyslem bylo leitmotivem letošního setkání. Wim Van der 
Stricht z belgického závodu skupiny ArcelorMittal v Gentu hovořil o využití hutních odpadních plynů k výrobě ethanolu, jako 
o cestě ke snižování emisí CO2. Miroslaw Motyka, předseda rady polské ocelářské asociace informoval o ekologizaci 
výroby oceli v Polsku a o zamýšlených investicích. Jana Dobrovská, děkanka Fakulty metalurgie a materiálového 
inženýrství VŠB-TU Ostrava, představila inovační projekty realizované společně s průmyslem, např. vývoj mikrolegovaných 
materiálů ve spolupráci s Třineckými železárnami. „Naše fakulta tradičně spolupracuje s moravskoslezskými oceláři, 
protože společně je výzkum efektivnější. Jako hrozbu do budoucna bohužel vidím klesající zájem mladých lidí o technické 
obory“, shrnula profesorka Dobrovská. 
 
Volný obchod a americká cla 

Právě ve chvíli, kdy se českým ocelářům začíná dařit a evropská ekonomika roste, se bohužel musí vypořádat 
s protekcionismem a útoky na volný obchod. Americká cla uvalená na ocel z EU a dalších zemí počátkem června 
znamenají špatnou zprávu v podobě omezení přímého vývozu do USA a také hrozbu v podobě přesměrování milionů tun 
oceli ze třetích zemí na otevřený evropský trh. 

„Očekáváme, že kromě zavedení cel na vybrané produkty z USA Evropská komise v červenci přijme prozatímní opatření, 
která by po dobu 200 dnů měla částečně omezit objem dovozů oceli do EU. Během této doby bude v případě potřeby 
rozhodnuto o dlouhodobější ochraně evropského trhu před možným skokovým nárůstem dovozu ze třetích zemí“, řekl 
Daniel Urban, statutární ředitel Ocelářské unie.                                                                     Zdroj: www.ocelarskaunie.cz 

TAKY JSME BYLI V PASOHLÁVKÁCH…… 

Z firem Molnlycke Health Care  a AM Karviná 

                                                                Emil Bug 
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Na stránkách OS 
KOVO najdete odkaz 
k 25. výročí odborů 
s historickými fotkami  
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PRACOVNÍ SCHŮZKA ZÁSTUPCŮ STÁTU, ODBORŮ A ZAMĚSTNAVATELE 
 

Dne 12. 6. 2018 se v Praze na Ministerstvu průmyslu a obchodu sešli zástupci odborů, státu a zaměstnavatele 

na společné schůzce, kterou organizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, s cílem získat od zástupce 

zaměstnavatele AMO a současně v jedné osobě odděleného správce majetku (GŘ p. Ashoka Patila) informace, 

zejména k potenciálním zájemcům o koupi ostravské huti.  

Na této schůzce naši zástupci odborů zopakovali požadavky, které jsme již dříve předali zaměstnavateli. Z těch 

základních je to: udržení zaměstnanosti, udržení výroby, platnost současné kolektivní smlouvy, zachování 

objemu emisních povolenek CO2 a řada dalších požadavků.  

Co si ale strana odborů od této schůzky nejvíce slibovala, bylo zveřejnění potenciálních zájemců a podmínky 

prodeje od zástupců ArcelorMittal. Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner mimo jiné dodal, že jednání 

s několika eurokomisaři, s kterými o dané věci hovořil, potvrdilo, že mají špatné zkušenosti s novými vlastníky 

firem. Často se stává, že jde o jejich účelové skupování a následné uzavření. Tuto situaci nesmíme dopustit 

v ostravské huti, která zaměstnává přes 7000 zaměstnanců. Opět zde bylo zdůrazněno, že proces prodeje má 

být maximálně transparentní a nesmí se zbořit z hlediska businessu. Z diskuze tedy plyne, že zaměstnavatel AM 

v současnosti potenciální zájemce neveřejní. Pozastavujeme se tedy nad tím, jak to s tou transparentností, 

kterou prosazuje EU, vlastně je. 

Naši zástupci nadále trvají na poskytnutí seznamu zájemců a jejich zveřejnění. Zaměstnavatel uvedl, že 

v současné době všechny potenciální zájemce nezná a navrhl další společné setkání se zástupci ministerstva a 

odborů poté, co bude proces prodeje v další fázi. Vlastní prodej řeší londýnská centrála ArcelorMittal, která je 

nyní vázána dohodou o mlčenlivosti. Proces prodeje ostravských hutí, včetně další akvizice ArcelorMittal 

v Evropě dozoruje Evropská komise.  Zástupci odborových organizací v čele s předsedou ČMKOS kol. Josefem 

Středulou zdůraznili, že odbory mají dle platné české legislativy na tyto informace právo a požádají o indikativní 

seznam přímo Evropskou komisí za účasti odborů. 

Naše strana odborů vyslovuje veliké znepokojení nad tím, že doposud zná pouze jednoho vážného zájemce o 

koupi ostravské huti, a to Třinecké železárny.  

Odbory tedy budou o procesu prodeje informovat největší průmyslovou odborovou centrálu v Evropě IndustriAll 

a dále jednat na úrovni Evropské rady zaměstnanců v Lucemburku. 

Zaměstnavatel ještě dodal, že případní vážní zájemci by mohli být zveřejněni v měsíci červenci. 

 

                                                                                                                                                   účastník jednání Pavel Fichna 

 

Mzdové jednání v jednotlivých společnostech energetické 
skupiny Tauron se řídí rámcovou dohodou podepsanou 8. 
června loňského roku. 

Teplárna  s navýšením 

V jiné společnosti Tauron - Tauron Cieplo bylo rozhodnuto 
- namísto jednorázového bonusu - o zvýšení platu 
zaměstnanců nejméně o 120 zł hrubého s vyrovnáním od 
ledna 2018. Tato částka je součástí pevné mzdy, což 
dostanou téměř všichni zaměstnance, zatímco zbývající 
finanční prostředky na zvýšení platů budou přidělovány na 
základě volného uvážení ze strany nadřízených a 
předsedy Tauron Cieplo 

Zvýšení nemělo být 

Přestože v souladu s rámcovou dohodou před rokem, v 
letech 2017-2018 zaměstnanci skupiny měly obdržet 
jednorázové bonusy a teprve v roce 2019 zvýšení mezd, 
se dohodli na zvýšení již letos. 

http://energetyka.wnp.pl/festiwal-podwyzek-w-
panstwowych-firmach,325206_1_0_0.html 

 

 

ZAMĚSTNANCI TAURON CIEPŁO ZE 
SKUPINY TAURON OBDRŽÍ HRUBOU 
ČÁSTKU NEJMÉNĚ O 120 PLN S 
VYROVNÁNÍM OD LEDNA 2018 

Do konce června bude v Tauron Wydobycie ze skupiny 
Tauron Polska Energie vyplacena jednorázová prémie.  
Zaměstnanec obdrží v průměru v hrubé výši 1850 PLN. 
• V Tauronu Ciepło dojde v letošním roce k nárůstu platů o 
minimálně 120 PLN hrubého. 

 
 

http://energetyka.wnp.pl/festiwal-podwyzek-w-panstwowych-firmach,325206_1_0_0.html
http://energetyka.wnp.pl/festiwal-podwyzek-w-panstwowych-firmach,325206_1_0_0.html


 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

 

 
 

 

 

STŘÍPKY                                                  

 
Mgr. Bc.Sobolová Alena, MBA  ZO Energetika 

595 686 141 mobil 774 101 642  alena.sobolova@arcelormittal.com 
Verner David  ZO Laboratoře a Výzkum 

595 684 034 mobil 724 937 020 david.verner@arcelormittal.com 
Borůvka Pavel ZO Vysoké pece 

595 686 254  mobil 724365533  pavel.boruvka@arcelormittal.com 
Lúčan Luděk ZO Válcovny plechu F-M 

558 482 946 mobil 721 427 805   ludek.lucan@arcelormittal.com 
Bc. Bug Emil ZO ArcelorMittal Karviná 

596 391 338  mobil 602 560 947 emil.bug@arcelormittal.com 
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PORKOVÁK 
Rada odborů OS KOVO ArcelorMittal Česká republika 

 ul. Vratimovská 689, 707 02, Ostrava - Kunčice, 
 tel. 59 568 4231, 

E-mail:vspor01.ostrava@mittalsteel.com 

PROJELI JSME SE PO PÁLAVĚ 

I letos v předprázdninovém období jsme pořádali cyklozájezd. 
Počasí jsme měli jako na objednávku a těšíme se na příště.  
                                                      ZO OS KOVO Energetika  

 

OBĚD DO KRABIČKY NEBO RESTAURACE? 
PRVNÍ JE SPRÁVNĚ, ŘÍKAJÍ ODBORNÉ STUDIE 
 
K tomuto faktu přispěli velkým dílem, jakožto pověstní gur-
máni, Francouzi. Plánování jídla podle nich do velké míry 
souvisí s rozmanitostí a kvalitou stravy a stavem tělesné 
hmotnosti. 
 
Málo času na jídlo, málo času na sebe 
  
Co si budeme povídat, je více než jasné, že dnešní uspě-
chaná doba dotlačila svým tempem většinu z nás k tomu, 
abychom vynakládali méně času na přípravu kvalitního jídla. 
To je ale, i s ohledem na energii potřebnou ke zvládnutí 
všech úskalí této náročné doby, velmi kontraproduktivní. Je to 
logické: málo kvalitních živin - méně energie - menší odolnost 
organismu - větší náchylnost k jeho oslabení a různým one-
mocněním. 
Na to, jak moc se zkrátila doba, kterou věnujeme přípravě 
kvalitní stravy (potažmo tedy i sami sobě), dokazuje srovnání 
let 1965-1966 a 2006-2007 ve Spojených státech. V prvním 
rozmezí se zde lidé přípravě jídla věnovali bezmála 2 hodiny 
denně, zatímco o 41 let později už se tento čas smrsknul na 
pouhých 58 minut za den. Kromě toho došlo také ke změně 
složení konzumované stravy, jejíž podíl z velké většiny zastu-
pují jídla v restauracích nebo polotovary. 
 
Zaplácnout se něčím  teplým  nestačí 
  
Přesto, že žaludek vyluzující zvuky na celou kancelář zaplác-
neme “něčím teplým”, když narychlo vyběhneme do restau-
race naproti, nedodáme organismu všechno, co potřebuje. U 
hotovek z restaurace často chybí čerstvá zelenina, omáčky 
jsou zahušťovány bílou moukou, jídlo je přesolené... 
Dalším negativním faktem je stres, který si s sebou do restau-
race kromě vlčího hladu přinášíme také. Domyslete si sami, 
jak se pak náš prázdný žaludek popere s přesoleným gulá-
šem ozdobeným pěti houskovými knedlíky, když mu bude 
mozek každou chvíli připomínat, že na to, aby tuhle nálož 
pojmul, má jen velmi omezený čas… 
V tu chvíli nemáme vůbec čas přemýšlet nad tím, kde bylo 
maso, které právě v guláši pojídáme, koupeno a jak ho v 
restauraci skladovali. A to je ve srovnání s masem, které si 
koupíme ve vyhlášeném řeznictví, sakra rozdíl! 
Méně nadbytečných kilogramů a více vitaminů 
A co tedy studie, které účastnilo přes 40 tisíc dospělých Fran-
couzů, prokázala? U těch, kteří si budou své jídlo plánovat a 
připravovat si ho doma z kvalitních surovin, bude nižší prav-
děpodobnost nadváhy a obezity. 
Vzhledem k tomu, že si tzv. “plánovači” připravují do krabiček 
kromě obědů zpravidla také svačiny, mají ve stravě automa-
ticky vyšší příjem ovoce a zeleniny, což prokázal výrazný 
příjem kyseliny listové a vitaminu A. Dbají také na to, aby měli 
dostatek vlákniny. Dalším velkým benefitem byl nižší příjem 
tuku, což souvisí nejen s již zmíněnou nadváhou a obezitou, 
ale také s dalšími závažnými onemocněními. 

 

Čím častěji a kvalitněji, tím lépe 
  
K těmto potěšujícím poznatkům přispěli také učení Britové. Ti 
svým odborným výzkumům podrobili právě doma připravo-
vané jídlo. A, světe div se, přišli na to, že jeho častější kon-
zumace našemu zdraví skutečně prospívá! 
U studie, do které bylo zavzato přes 11 tisíc dospělých, bylo 
prokázáno, že u těch, kteří konzumovali doma připravované 
jídlo alespoň 5krát týdně, bylo riziko nadváhy o 28 procent 

nižší než u těch, kteří si domácí dobroty dopřáli v týdnu jen 
3krát. 
 
5 dobrých důvodů, proč vařit po svém 

  

 Víte, co jíte: Vědomě si totiž nekoupíte nekvalitní 

suroviny, ze kterých byste si pak uvařili jídlo pro sebe, 

natož pro vaše děti! 

 Ušetříte hned dvakrát: Zajít si do obchodu pro kva-

litní suroviny na vaření se vám vyplatí. Za jedno vás 1 

porce nevyjde na 150 korun a za druhé výrazně ušet-

říte trápení svému tělu, které z jídla z dobrých surovin 

dostane přesně to, co potřebuje. 

 Smysluplné trávení času: Stát u plotny nad voňa-

vým jídlem je daleko smysluplnější, než si doma po 

práci lehnout k televizi nebo k počítači, u kterého jste 

ten samý den proseděli už minimálně 8 hodin.  

 Dobré jídlo stmeluje vaši rodinu: Často nevaříte 

jen sami pro sebe, ale také např. pro part-

nera/partnerku nebo pro děti. A když jim uvaříte něco 

dobrého, budou vás mít ještě raději, čímž se rodinné 

vazby posilují. 

 Posouvání hranic vašeho kulinářství: Nemusíte 

být Zdeněk Pohlreich, abyste se stali dokonalými ku-

chaři. Stačí, když se budete vaření prostě věnovat, in-

spirovat se různými zdravými recepty, mezinárodními 

kuchyněmi a objevovat další a další suroviny a tipy, jak 

si jídlo ještě více ozvláštnit. A nejdůležitější na tom je, 

že vás to bude bavit! 

.  

mailto:david.verner@arcelormittal.com
mailto:vi@mittalsteel.com
mailto:vi@mittalsteel.com
mailto:vi@mittalsteel.com
https://ijbnpa.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12966-017-0567-y

