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ArcelorMittal Ostrava je krachující firma?!
Proč podali závaznou nabídku na koupi investoři skupující krachující
či již zkrachovalé firmy?!
Mají dostatek finančního kapitálu?!
Všichni nám lhali? Při setkání nám investor lhal? Informace prostřednictvím OS KOVO z těchto dvou firem
byly pozitivní, lhali? MPO si údajně dělalo svou analýzu, a výsledek - obě firmy nejsou „fejkové“?
Co řekla analýza, kterou jsme si na náklady odborů nechali zpracovat nezávislou firmou Syndex?
- obě firmy skupují ve světě krachující či již zbankrotované firmy nebo uzavřené, v soudní likvidaci,
či odstavené
- jaké mají obě firmy financování?
- obě firmy se navenek prezentují jako, že jsou zachránci ocelářského průmyslu
- v tisku, pokud o nich už něco je, tak je v realitě zcela jiné
- oba investoři skupují firmy po světě ve velkém posledních 3-4 letech
- osm koupených firem následně opět zkrachovalo, ale i na nich vydělali
- malé nebo téměř žádné zkušenosti s ocelářstvím
- neinvestují tolik, kolik navenek sdělují, vůbec se tedy neví kolik investovali a odkud na to vzali
- hledají externí zdroje kapitálu
- rychle vydělají, rychle prodají
- pro jednu jsme snad zajímaví jen pro výrobu na vysoké peci?
- odkud mají peníze? Jedna říká od tatínka…
- vlastníkem je soukromý investiční fond, u druhé je vlastníkem rodina
- jedna již odkoupila firmu od ArcelorMittal (tudíž se s nimi znají)
- shánějí peníze aby mohli AMO koupit, nebo si také své koupení zaplatíme sami!
- Ostrava má problém s investicemi?
- podezřele se přesouvá jednání Evropské rady zaměstnanců a je předpoklad, že rozhodnou bez ní
- ve světě je velké portfolio firem, proč jen tyto dvě?
Obáváme se o zaměstnanost, obáváme se o fungování firmy, o její životaschopnost!! Jednáme na všech
frontách. Jednáme s vládou, ministerstvem průmyslu a obchodu, Europoslanci, představiteli města, s medii
a opět vyzveme kontrolního správce k jednání.

Buďte připraveni na naši výzvu!!! Bude to rychlé a důležité abyste
podpořili naše kroky, které činíme pro záchranu dalšího fungování
naší firmy.
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POZOR! ZAMĚSTNANEC V AKČNÍ SLEVĚ
Když už se zaměstnavateli nepodaří ušetřit na mzdových nákladech podle svých představ (například při kolektivním
vyjednávání nejlepší je nulový nárůst), zaměstnancům musí přece stačit to co dostávají a mají přece práci, tak je
třeba najít nové způsoby úspor na mzdových nákladech. Otázka prémií je samostatná kapitola sama o sobě již
několik let. Nový trend nastal ve vyplácení odměn dle D 6. odměna za splnění mimořádných úkolů, bod 2. a 3.
Kolektivní smlouvy. Začátek je datován 14.7.2017, 3.zápis z dohodovací komise pro rok 2017 bod 8.zápisu: „ Část
odměny za zastupování a výkon práce na lépe ohodnoceném pracovním místě bude umístěna do osobního
příplatku nadstandard. Zástupci zaměstnavatele proberou se stranou odborů toto umístění“ První otázka, jaká část
odměny? Druhá otázka, kdy dostanu oficiální stanovisko zástupců zaměstnavatele o tomto umístění? Další část této
původní odměny bude umístěna do fondu ředitele závodu. Třetí otázka, jaká část je umístěna ve fondu ředitele
závodu, pokud tam nějaká část vůbec kdy byla umístěna a jaké je čerpání těchto odměn, když od 1.2.2016
nedostávám vůbec žádné údaje o čerpání fondu ředitele závodu. Vše se musí dovést k dokonalosti tak pokračujeme
D 6. odměna za splnění mimořádných úkolů, „bod 1.b) odborných ředitelů a ředitelů závodů, a to v celkové výši
max. 1,1 % z plánovaných mzdových prostředků bez OON pro příslušný závod nebo útvar“. Takže jsme u výše
max.1,1 % z plánovaných mzdových prostředků bez OON pro příslušný závod nebo útvar platící již od roku 2017.
Povzbuzující je konstatování D 6. bod 3. druhý odstavec věta, takto individuálně stanovená odměna je vyplácena ze
speciálního fondu OŘ/ŘZ. Hurá, ale ouha, kolik to je, když to nevím no přece určitě zase již citované max. 1,1 %.
Jeden příklad z praxe, zaměstnanec má v listu Informace o obsahu pracovního poměru uveden osobní příplatek
nadstandard od 1.8.2017 částku 1 040,-Kč v následujícím roce má v listu uvedeno od 1.7.2018 částku 1 050,-Kč.
Hurá, nezapomnělo se na mých 10,-Kč doplatit do maxima nadstandardu. Ale znovu ouha máme tu třešničku,
Emailem přijde oznámení, dosáhl jste 100 % flexibilitu = (rovná se) již bez doplatku za zástupy! To víte musíme
šetřit, jak se dá. Možnost řešení je, pokud chcete vyplácet odměnu za zastupování nechte si zrušit flexibilitu!
Zaměstnavatel si přece váží práce svých zaměstnanců a umí ji ocenit. Zkusíme převést slova na čísla, ale přece
údaje nemáme nevadí, zkusíme selské počty nadstandard je +1, odměna za zastupování je -1, výsledek se rovná 0,
ale jejej nějak nám to nevyšlo. Co z toho plyne pro zaměstnavatele?
Nemusí téct, stačí když kape hlavně hodně, rychle a pořád!

Pavel Borůvka

Rekonstrukce a „rekonstrukce“
V poslední době se zase hovoří o nutnosti rekonstrukce sociálních zařízení. Všichni máte
pravdu, podnik zaspal již před několika lety. Spokojenost, která se chlubí, jak jí záleží na
zaměstnancích, ale provádí přesný opak. Za poslední dobu nebyla provedena zásadní
změna, ne tak v budově Ředitelství. Za posledních 10 let byly zrekonstruovány stejné toalety dokonce dvakrát. Výsledek můžete posoudit pod článkem. Když na tom samém závodě,
ale v budově chemických laboratoří, jsme chtěli po padesáti letech provést to samé, ale se
skromnějším rozpočtem, dopadlo to takto. Musím podotknout, že toalety už nebyly funkční a
došly i náhradní díly ke starým splachovadlům. Když se dostavili instalatéři, přišla naděje.
Dalších komentářů se zdržím, foto dole vyjádří daleko více.
Na konec bych chtěl všem zaměstnancům popřát příjemné pracovní a sociální prostředí
v celém podniku. Znovu při jednání s vedením otevřeme tuto problematiku a budeme tlačit
na její zlepšení.
David Verner
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Tiskové prohlášení OS KOVO

Publikace ke stažení na :
https://www.cmkos.cz/obsah/219/analyza-prinosy-nakladypristoupeni-cr-k-eurozone/21525
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KONEC LEVNÉ PRÁCE
Zhruba
třináct
set
odborářů
sdružených
v Českomoravské konfederaci odborových svazů
(ČMKOS) se v úterý 11. září dopoledne sjelo ze všech
koutů České republiky do pražské Arény Sparta.
V pořadí již čtvrtý mítink se věnoval nejen hlavnímu
tématu, jímž jsou diskriminující mzdy tuzemských
zaměstnanců, zrušení karenční doby, minimální mzda,
ale krom jiného také rizikové práci, již musejí
zaměstnanci v mnoha firmách vykonávat. Na akci přijelo
téměř pět set členů Odborového svazu KOVO.
Zdroj: www.oskovo.cz

MEMORIÁL
STANISLAVA
CHMELÍKA
Zúčastnilo se 10 družstev
na 1. místě skončilo AMTPO
s 22 body skoré: 24 : 11
na 2. místě skončil TAMEH
s 22 body skoré: 22 : 10
na 3. místě skončili Hasiči
s 20 body skoré: 18 : 12
Jednání s MPO

NEČEKÁME ZA BUKEM, JEDNÁME NA
VŠECH MOŽNÝCH FRONTÁCH K PRODEJI
AMO
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

STŘÍPKY
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Stanoviska zasíláme na všechny příslušné instituce, média.
Jednáme s MPO, Europoslanci, představiteli města a kraje.
Vyvolali jsme přes OS KOVO vyhotovení analýzy firmou
Syndex (usnesení předsednictva OS KOVO výzva
k zaplacení 9 300Eur)
A také to všechno mimochodem něco stojí a na to je nutné
mít v základních organizacích finanční prostředky.

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

