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             ÚNOR 2016 
                                          ZPRAVODAJ               

 eNHáčko 

KRÁTCE 

 Projednali jsme prémiové ukazatele na rok 

2016 na závodech, kde působí naše ZO 

 Proběhla schůzka zástupců odborů s minis-

trem průmyslu k stavu ocelářství v Evropě 

 Ještě máme pár volných míst na lyžařský 

zájezd do Krkonoš 17.3.-20.3.2016 

 20.2.2016 proběhne turnaj ve stolním teni-

se, informace na tel.2051 

Brány – 40 dní 
Zastavují mě lidé, volají mi a ptají se mě, jaký je další posun v otvíracích dobách na branách.  

Mají dojem, že když jsem něco o branách psal, tak o tom něco vím. Nevím! Jen vidím to, co vidíte a cítíte taky. Stěžují si zaměst-

nanci, kteří v minulosti volně z tramvaje přešli Jižní branou k autobusu a nyní musí projít ze zastávky na Hlavní bráně až 

k Rourovně, kde už je autobus pryč. Ti si stěžují a nutno uznat, že problémy vzniklé ve vnitrodopravě se díky kompetentním lidem 

na závodě 5 daří řešit. Ale uvažuji, proč ti mistři, kteří si stěžují na špatné a pozdní střídání směn na pracovištích své nářky nesdělí i 

svým nadřízeným? Proč vedoucí pracovníci, kteří v minulosti zůstávali déle v práci, aby své úkoly dodělali a teď si je kvůli zavírané 

bráně berou domů, neřeknou něco svým ředitelům? A proč ředitelé trčící ve frontě na Hlavní bráně mezi řadou kamionů neprozradí 

vedení společnosti, že je to ostuda? Ale společně s ostatními zaměstnanci všichni doufáme, že to někdo má na starosti, někdo to mo-

nitoruje a připravuje změny tak, aby se situace znormalizovala. Nebo snad dokonce zlepšila?                  Ivan Pěknica 

Odborový svaz KOVO, Odvětvový svaz Hutnictví  

železa a Kolektivní smlouva vyššího stupně 
Jestli Odborovému svazu KOVO (OS KOVO) a Odvětvovému svazu Hutnic-

tví železa (OSHŽ) něco nechybí, tak je to dlouhé roky deklarovaná snaha o 

společný dialog. O tom, že se OS KOVO chová ve vztahu k managementu 

hutí nadstandardně se dočtete i v jiném článku tohoto eNHáčka. Bohužel vý-

sledkem té snahy nejsou nějaké hmatatelné výsledky. Zatímco kovácká odbo-

rová centrála každoročně předkládá návrh Kolektivní smlouvy vyššího stupně, 

sdružení hutních firem pokaždé slušně poděkuje za podaný návrh a oznámí, že 

hutní firmy v ní sdružené nemají o vyšší kolektivku zájem. Nevíme co 

v návrhu vadí, co je nepřijatelné. Jen to, že hutní firmy nedaly OSHŽ mandát 

k vyjednávání. V minulém roce tedy OS KOVO požádal OSHŽ o jejich vlast-

ní návrh „Smlouvy o spolupráci“, když se tomu termínu Kolektivní smlouva 

tolik brání. Snad by to byl stupeň k dalšímu jednání. V lednu 2016 zaslal 

OSHŽ svůj návrh „Smlouvy“. V zásadě není nutné ji po přečtení prvních od-

stavců číst dále: 

OSHŽ není oprávněn uzavírat kolektivní smlouvu vyššího stupně, která by byla zá-

vazná pro jeho členy….. a OSHŽ není oprávněn smlouvami uzavřenými 

s Odborovým svazem zavazovat své členy a ukládat jim povinnosti vůči jejich za-

městnancům…… Opravdu si někdo myslel, že odboráři podepíší smlouvu, kterou 

berou na vědomí, že smlouva pro zaměstnavatele neplatí?  

Na konci roku 2015 byl Odborovým svazem KOVO vyhlášen spor o uzavření kolek-

tivní smlouvy vyššího stupně. V současné době je určen zprostředkovatel a ten by 

měl v blízké budoucnosti rozhodnout.   Ivan Pěknica 

Demonstrace v Bruselu aneb, když se chce, tak to jde 
V neděli 14. února  v odpoledních hodinách vyrazily dva auto-

busy odborářů z ArcelorMittal Ostrava a jejich dceřiných spo-

lečností společně s kolegy z Třineckých železáren a Vítkovic do 

Bruselu.  

Eurofer, čili organizace sdružující výrobce oceli v Evropě tam 

v pondělí 15. února pořádala demonstraci proti dovozům levné 

oceli z Číny a proti změně v udělování emisních povolenek, kte-

rá by opět prodražila naše výrobky. 

A to by evropské, tedy i české oce-

lářství naprosto rozvrátilo. 

Za naši základní organizaci se této 

strastiplné cesty zúčastnilo pět kole-

gů. Ačkoliv to byla akce pořádána 

zaměstnavateli, Odborový svaz 

KOVO se k ní připojil. A to je para-

dox. Akce byla celoevropská, ale 

svaz Industry-All, který sdružuje 

kovácké odbory v celé Evropě a 

jejímž členem je i OS KOVO se 

k protestu nepřipojil. Trval totiž na 

tom, aby se demonstrovalo také proti levným dovozům oceli 

z Ruska a Ukrajiny. Na to Eurofer ale nechtěl přistoupit. Při-

znám se, že to nechápu. Managementem jsme dnes a denně ma-

sírováni, jak nás ohrožují také tyto dvě země, ale protest je pou-

ze proti Číně. 

Před třemi lety jsme na stejném místě my odboráři, společně 

s dalšími evropskými oceláři demonstrovali také. A ani tehdy to 

nebyl protest proti Euroferu, ale mítink na podporu vytvoření 

dobrých plánů pro záchranu evrop-

ského ocelářství. Odborový svaz 

KOVO, který tehdy akci koordino-

val, samozřejmě zajistil pro účastní-

ky z České republiky i nocleh.          

Ale i přes nedostatky tato akce uka-

zuje, že se největší hutní firmy 

v česku dokáží mezi sebou dohod-

nout a společně s odborovými orga-

nizacemi něco zorganizovat. Pak je 

ale překvapivé, že v případě Kolek-

tivní smlouvy vyššího stupně jim to 

nejde.   Víťa Prak  

Dar zaměstnavatele v roce 2015 
V loňském roce dostala naše odborová organizace 

od AMO a AMDS CR dar na činnost  ve výši 

1 180 492,-Kč. Celý tento dar jsme použili pro za-

městnance a naše důchodce: 
Sociální péče – 600 820,-Kč  Dlouhodobá nemoc, 

narození dítěte, úmrtí člena, životní jubileum…              

Kultura – 237 190,-Kč  Judas Priest, Shakespearovské 

slavnosti, Cinestar, Čínský národní cirkus, Manowar ... 

Zájezdy, výlety – 187 047,-Kč  Pasohlávky, Chopok, 

Velký Rozsutec, Krakow, Wisla, Praha, Floria Kromě-

říž ... 

Sport – 155 435,-Kč  Bowling, ping-pong, badminton, 

tenis, šipky, kulečník, fotbal, bruslení, hokej …      

   Ing. Petr Slanina 
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Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika 

Přihlášky s nevratnou zálohou 300,-Kč pouze do naplnění kapacity - nejpozději však do 11.3.2016! 
Hlaste se u Ing. Jitky Javůrkové tel.2051 Jitka.Javurkova@ArcelorMittal.com. Doplatek do 30.6.2016! 

Parádní den 
Letošní teplá zima nás už ani 

nepřekvapila, ale organizace 

zájezdu do střediska Dolní 

Moravy nás nadchla.  

Připomněla nám studentská 

léta, kdy jsme takto navštěvova-

li lyžařská střediska u nás  a na 

Slovensku. To znamenalo ranní 

vztyk, sbalit lyže, batoh 

s lyžáky a především stihnout 

odjezd autobusu. To se naštěstí 

všem podařilo a v 6:30 již 

všichni naloženi, se odjíždělo 

vstříc Jeseníkům. Po 3. hod. jízdy nás čekaly malé rakouské Alpy - dva propojené 

svahy, lanovky, poma, upravené trasy pro běžkaře, ale i bobová dráha a stezka 

v oblacích pro pěší. Horská chata Slaměnka nabídla italské bombardino, rakouský 

alpský knedlík, ale i české vepřo-knedlo-zelo či žemlovku.  

Počasí přálo, během dne jsme zahlédli modrou oblohu i sluneční paprsky.  

Do Ostravy jsme se vrátili všichni a ve zdraví. Shrnuto a podtrženo, byl to parádní 

den.          Yveta Dudová  

K dnešnímu dni využívá námi nasmlouvané nadstandartní 

podmínky více jak 4100 uživatelů.  

Kamery 

Až budeme míti všude kamerové systémy, 

pak se jistě hned vyřeší i výroby problémy. 

 

Kouknem se ti na prsty, pustíme to zpětně, 

provedeme hodnocení ročně i čtvrtletně.  

 

Budeme tě pozorovat, jak se dloubeš v nose  

a co z něho povytáhneš, holuba či kose. 

 

Jestli děláš dosti rychle a jak tvoříš hodnoty,  

zda je třeba ubrat lidí, zbytku přidat roboty. 

 

To co vidí lidské oči, to nám dávno nestačí,  

chceme vidět, jak makají valcíři i slévači. 

 

Stále více natáčíme, dnes už zcela běžně, 

to co dříve bylo běžné jen pro v base vězně! 

pořádá výlet vlakem 

do Prahy   20.- 21.srpna 2016 

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

600,- Kč     (děti do 14.99 let: 400,- Kč) 

Odjezd z Havířova (Ostravy) v sobotu po 6. hod. 
Příjezd do Ostravy (Havířova) v neděli po 21. hod. 

(časy budou upřesněny) 
 

Program individuální: ZOO, muzea, Pražský hrad, Žižkovská věž, Petřín atd……. 
 

V ceně je doprava vlakem tam i zpět, 1x ubytování v hotelu blízko středu města 
se snídaní.  

V ceně není doprava MHD po Praze, vstupy do památek, kulturních a zábavních 
podniků a další stravování. 

 Volání a SMS Balíček 1 Balíček 2 Balíček 3 Balíček 4 

Volání a SMS v síti 
Vodafone 

Neomezeně 

Minuty do ostatních sítí 50 125 250 Neomezeně 
Účtování 60+1 

Cena minuty nad rámec 
Balíčku 1,19 Kč  - 

Účtování 1+1 

SMS do všech sítí 50 50 100 Neomezeně 

Cena SMS nad rámec 
balíčku 

1,21 Kč 1,21 Kč 1,01 Kč  - 

Data  - 1,5 GB 

Cena s DPH 63 Kč 126 Kč 303 Kč 393 Kč 

Připojení pro mobil 
300 MB 1,5 GB 

Cena s DPH za měsíc 100 Kč 143 Kč 

Připojení pro tablet 
a notebook 

4 GB 10 GB 

Cena s DPH za měsíc 260 Kč 500 Kč 

Nabídka u Balíčku 4 je platná se závazkem na 24 měsíců. Připojení pro tablet a notebook je možné pořídit pouze se závazkem na 24 měsíců. 


