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číslo 1

Vážené kolegyně a kolegové,
rád bych Vám i Vašim blízkým na prahu roku 2018 popřál hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.
Nedá mi to, abych se neohlédl zpět za některými významnými roky s osmičkou na konci. V roce 1918 vzniklo samostatné Československo a velký podíl na tom měla odvaha a odhodlanost českých a slovenských vojáků za I. světové války.
V roce 1938 nás zradili tehdejší spojenci a proti tomu se postavila část československých vojáků. Věděli, že nemají
šanci, ale přesto to udělali. O 30 let později k nám vtrhly ruské tanky a mnoho Čechů se jim postavilo s holýma rukama.
Bylo jim jasné, že za to mohou zaplatit životem, jejich čest jim však velela to udělat. O hodně radostnější to bylo v roce
1998, kdy v Naganu naši hokejisté zvítězili na olympijských hrách. Na začátku turnaje tomu věřil málokdo, ale oni dokázali, že když se člověk nebojí, věří ve své síly a je ochoten obětovat se pro tým, dá se dosáhnout vynikajících výsledků.
Možná se teď ptáte, co to ten Prak tady píše, co to má s námi a naší firmou společného? Mnoho! My jsme schopni díky
svým znalostem, schopnostem a loajalitě dosáhnout vynikajících výsledků ve výrobě, a to mnohdy ve velice složitých a
těžkých podmínkách na zařízeních, do kterých majitel dlouhodobě neinvestuje ani zlomek toho, co je potřeba. Dlouhodobě však nejsme schopni se semknout a společně si vydobýt odpovídající mzdové ohodnocení. To se musíme teprve
naučit!
Proto nám všem závěrem přeji, abychom v roce 2018, kdy se v dceřiných společnostech AMEPO a AMDS CR ještě
bude o mzdách jednat, ale i v dalších letech, našli odvahu a uvědomili si, že peníze za námi samy od sebe od majitele
nepřijdou. O ně si musíme důrazně a nahlas říci!
Vítězslav Prak předseda ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

Kolektivní vyjednávaní

Centrální sklad OOPP

Petr Slanina

Marta Polášková

Na konci prosince loňského roku byla dojednána
mzdová část Dodatku KS pro rok 2018. Dohodli jsme
nárůst tarifní složky mzdy v průměrné výši 1000,- Kč
na zaměstnance (viz tabulka na str. 3) a jednorázovou mimořádnou odměnu 9 200,- Kč v průměru na
zaměstnance.
Tento výsledek bere naše strana odborů jako maximální
možný kompromis z důvodu momentálně nižších ekonomických výsledků AMO a.s. Zaměstnanci však odvedli
kus práce, za kterou si zaslouží být právem odměněni.
Proto bude velice obtížné (skoro až nemožné) v příštích
obdobích hledat takové kompromisy. Na trhu práce je
hlad po kvalifikovaných profesích a odbornících, proto je
potřeba si ty naše udržet. A jak jinak, než tím, že je pořádně zaplatíme!
Zbývající části Dodatku KS je snaha uzavřít do
31.1.2018.
Pokračování na str.3

Osobní ostražitost
Robert Kögler

Pracujeme ve společnosti, která chce minimalizovat
pracovní úrazy a to všemi možnými prostředky.
Ze statistik a evidencí úrazů, nebezpečných událostí a skoronehod jsou tvořeny všelijaké koláče a geometrické obrazce, aby každý ihned pochopil, jak se nám to daří a jestli
jsou zvolené metody k dosažení cíle správné.
Pokračování na str.3

Metalurgická sekce OS KOVO
Jaroslav Nováčik
předseda metalurgické sekce OS KOVO

Mítink
Vítězslav Prak

Ve čtvrtek 14.12. se
uskutečnil protestní mítink zaměstnanců středojemné válcovny, kterým nebyly vyplaceny
kvartální prémie za třetí čtvrtletí roku 2017.
Důvod, který uváděl zaměstnavatel a naše nesouhlasné
stanovisko jsme zveřejnili v předminulém čísle eNHáčka.
Vzhledem k tomu, že i přes naši maximální snahu o přehodnocení svého postoje, zaměstnavatel většinu času
hrál mrtvého brouka, nezbylo nám nic jiného, než vyslyšet
důrazný hlas zaměstnanců středojemné válcovny a uspořádat protestní mítink před ředitelstvím ArcelorMittal Ostrava.
Pokračování na str.2
eNHáčko

Zaměstnavatel se rozhodl, že zruší výdejny OOPP a
nářadí na závodech a tyto výdejny k 1. 1. 2018 centralizuje.
To znamená, že bude výdejna OOPP na Hlavní bráně (v
baráčku za ředitelstvím) a výdejna nářadí zůstane na závodě 3, tak jako doposud.
Pokračování na str.3

Ve dnech 23. – 24. 11.2017 se
uskutečnilo zasedání Metalurgické
sekce
OS
KOVO
v Ostravě.
První den jednání byly členům Rady podány aktuální informace z činnosti OS KOVO a ČMKOS. Pokračování na str.3

KRÁTCE
 Probíhají schůzky se zaměstnanci středojemné válcovny k problematice nevyplacených čtvrtletních prémii

 24.2.2018 se bude konat turnaj ve stolním tenise
 Přijímáme přihlášky na lyžařský zájezd do Krkonoš 15.18.3.2018 na tel. 2051

 do 1.3.2018 platí zákaz vjezdu cyklistů a jednostopých vozidel
do areálu firmy
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Mítink pokračování ze str.1
Ve středu 13.12. v poledne proběhlo jednání za účasti
generálního ředitele, ředitelky pro personální záležitosti a
zástupců naši ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika předsedy Vítězslava Praka a místopředsedy Ing. Petra
Slaniny. Po hodinové diskuzi nabídl generální ředitel zaměstnancům středojemné válcovny, že když v prvním
čtvrtletí roku 2018 udělají nějaké projekty související
s BOZP a WCM, tak jim vyplatí cca. 70 % objemu nevyplacených kvartálních prémií. Z naší strany jsme slíbili, že
zaměstnancům budeme tuto nabídku prezentovat, ale
zároveň jme upozornili generálního ředitele, že dle našeho povědomí je situace hodně kritická a zaměstnanci tuto
nabídku nepřijmou.

eNHáčko

číslo 1

Co jsme slíbili, to jsme také splnili a druhý den na mítinku
jsme přednesli návrh vedení společnosti. Dříve jsme to ani
učinit nemohli, protože jednání s generálním ředitelem
skončilo až ve středu odpoledne a v našich možnostech
již nebylo většinu zaměstnanců středojemné válcovny
seznámit s tímto návrhem. Reakce na mítinku byla jednoznačná a dopadla přesně tak, jak jsme avizovali generálnímu řediteli den předem.
Závěrem musím poděkovat předsedovi OS KOVO Jaroslavu Součkovi a předsedovi ČMKOS Josefu Středulovi
za to, že náš mítink veřejně podpořili. Zároveň si velice
ceníme účasti kolegů, řadových zaměstnanců ze všech
závodů AMO i dceřiných společností. Děkujeme.
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Centrální sklad OOPP pokračování ze str.1
Kolektivní vyjednávaní

pokračování ze str.1

Tabulka: nárůst tarifů v roce 2018

Tarifní
stupeň
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TS do
31.12.2017
10 060
11 510
12 570
13 680
15 030
16 720
18 930
19 760
21 340
23 330
25 860
28 360

Navýšení
TS od
1.ledna
2018
700
750
800
850
950
1 000
1 010
1 030
1 050
1 100
1 150
1 200

TS od
1.1.2018
10 760
12 260
13 370
14 530
15 980
17 720
19 940
20 790
22 390
24 430
27 010
29 560

Metalurgická sekce OS KOVO pokračování ze str.1
Taktéž byly podány informace z jednání Rady sekcí OS KOVO z
16.10.2017, celkově byl zrekapitulován stav kolektivního vyjednávání u všech sekcí v OS KOVO. Dalším bodem byla projednána situace u jednotlivých zaměstnavatelů ve vývoji podnikového kolektivního vyjednávání. Sekce, kromě již schváleného programu, na svém zasedání projednala a odsouhlasila návrh
KSVS se Svazem sléváren ČR na období 2018- 2020. Sekce se
dále zabývala organizačním zabezpečením Valné hromady Metalurgické sekce, která se bude konat 19. 1. 2018 v Praze. Druhý
den jednání Metalurgická sekce uskutečnila návštěvu slévárenských provozů v působnosti
ZO OS KOVO ArcelorMittal Ostrava. Rada sekce děkuje předsedovi V. Prakovi, za organizačního přispění kolegy M. Šiřiny, a vedení
společnosti
AMEPO za spolupráci při zajištěny této návštěvy.

eNHáčko

Pro zaměstnance se
v podstatě nic nezmění.
Většinu
OOPP si budete
moci
vyzvednout
přímo u mistra (rukavice, brýle, špunty, respirátory), nebo přes elektronickou žádanku. Věci, které
si potřebujete vyzkoušet (např. boty) si budete
vyzvedávat ve skladě. A v tuto chvíli nastanou
problémy mistrům. Ne všichni zaměstnanci budou
mít sklad na dosah ruky a budou muset absolvovat
cestu autobusem. Než se zaměstnanec vrátí zpět,
musí ho někdo na pracovišti zastoupit. V dnešní
době, kdy zápolíme s nedostatkem zaměstnanců
ať už z důvodů nemocí, vybírání dovolených, snižováním stavů apod., se to nejeví jako lehký úkol.
Zaznamenáváme snahy některých vedoucích pracovníků, že posílají své zaměstnance fasovat
OOPP před odpolední směnou, nebo po noční
směně. Nedělejte to. OOPP jsou potřebné
k výkonu práce, a proto je fasujte v pracovní době
jako dosud.

Osobní ostražitost pokračování ze str.1
Pracovní
úraz
je
„bubák“ na každém
závodě!
Na prvním
místě
bezpochyby
z lidského hlediska a
hned
za
ním
z finančního, protože
se to promítá do odměn. Tato snaha je každému notoricky známá a
nikdo se zdravým rozumem to nemůže mít za zlé,
protože zdraví je to nejcennější co máme. Tady
bych chtěl apelovat na Vaši „Osobní ostražitost“.
Pod přílišnou snahou, nebo vlivem významu a
také dopadu těchto statistik, nepodceňujte možné
zdravotní komplikace. To, co se dnes zdá jen jako
bolestivější ťukanec do brňavky, nebo špatné došlápnutí, může zítra vypadat jako pořádný otok,
vleklý zánět a neschopenka. Každou podobnou
příhodu je důležité nahlásit Vašemu přímému
nadřízenému, ať ji podle daných požadavků řádně
zaeviduje, protože zítra už může být pozdě a je
úplně jedno, jestli se podařila výroba udržet, anebo jste odstranil/a poruchu, jestli máte vizitku poctivce a dříče a třeba 30 let bezpečné práce za
sebou. Zaměstnavatel je pro takové případy pojištěn, ale aby pojišťovna uznala a vyplatila odškodné za pracovní úraz, je povinen předložit přesný
záznam a pravdivé informace o události. Úraz
nahlášený o den, dva později je téměř bez šance
uspět. Kdo už někdy uplatňoval nějakou pojistnou
událost ví, že pojišťovny mají přísná a jasná pravidla, za kterých přistoupí k výplatě odškodnění.
Jsou to velmi nepříjemné okamžiky plné emocí,
pocitů křivdy, beznaděje a bezpráví. Přitom stačilo
jen málo, nahlásit to a věnovat pár minut vyplnění
protokolu.
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Adventní Bratislava
Jitka Javůrková

Dne 9. prosince 2017 jsem se zúčastnila zájezdu na vánoční trhy do Bratislavy.
Zájem o tento zájezd je rok od roku větší, neboť tentokrát jsme museli vypravit dva autobusy. Bratislavu jsem ještě nenavštívila, tak jsem byla zvědavá,
jak vypadá. Jelikož jsem čekala moderní město, tak mě hodně překvapila
svým historickým centrem, nad kterým se tyčil bratislavský hrad. Úchvatný byl
pohled na široký Dunaj a jeho mosty. Především známý most SNP, v jehož
levém pilíři se ve výšce 80 m nachází restaurace s vyhlídkovou plošinou. Samotné vánoční trhy se konaly především na Hlavním a Františkánském náměstí. Desítky stánků nabízely různé vánoční dekorace, ozdoby, svíčky, řemeslné výrobky a samozřejmě spoustu výborného jídla a pití. Všude lákala
vůně svařeného vína a punče. Já jsem neodolala a okusila jsem místní specialitu lokše. Moc mi chutnaly. Jsou to takové tenké bramborové placky, které
se pečou nasucho na rozpálené plotně a vypadají jako naše palačinky. Nabízí
se s různými náplněmi od nutely, povidel, oříšků až po zelí a masovou náplň.
Moc se mi taky líbily dekorace ze sušených plodů a koření. K večeru, když se
setmělo a rozsvítily se světýlka na stáncích, obchodech a vánočním stromku,
byla atmosféra vánoc opravdu úchvatná.

Zpráva z fronty
(na vitamíny)

U bývalé spořitelny
stojí řada lidí,
jako z pozorovatelny
různé věci vidí.
Přes závoru sem a tam
jezdí auta různých značek
a není to žádný klam,
mají kufry plné tašek.
V těch taškách asi co je
se dělníci ptají.
Na vitamín v řadě stoje
odpovědi znají.
Co to nese ten pán v saku
a ta paní v kostýmku?
V pytlíku láhev koňaku
a v krabičce po vínku?
Vztahy jistě utužujme,
pro zítřejšky nadějné.
Když to ale už musí být,
ať to není veřejné!

Pravidelné povánoční bruslení si opět užilo mnoho
zaměstnanců a rodinných
příslušníků.

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
Pořádá 26.1.2018 lyžařský zájezd do skiareálu Buková Hora
Cena pro členy a rodinné příslušníky
ZO OS KOVO ArcelorMittal ČR - 100,-Kč
Cena pro ostatní - 350,-Kč
Cena zahrnuje pouze dopravu
Cena nezahrnuje skipasy, pojištění
Akce skipas 1+1 zdarma v časopise Snow č. 107
- Odjezd v 5:30 z Havířova parkoviště u Kauflandu u AN
6:00 z Ostravy parkoviště Domu Kultury
- Předpokládaný odjezd zpět 16:15

Závazné přihlášky s účastnickým poplatkem přijímá Ing. Jitka Javůrková tel.2051 jitka.javurkova@arcelormittal.com
Redakční rada: Korta Miroslav 7476 Miroslav.Korta@ArcelorMittal.com, Kögler Robert 7958 Robert.Kogler@ArcelorMittal.com, Mrkva Petr mrkvapetr@seznam.cz,
Paszová Valerie 7508 Valerie.Paszova@ArcelorMittal.com, Pěknica Ivan 3769 Ivan.Peknica@ArcelorMittal.com,, Polášková Marta 6906 Marta.Polaskova@ArcelorMittal.com,
Prak Vítězslav 7424 Vitezslav.Prak@ArcelorMittal.com, Slanina Petr 2553 Petr.Slanina@ArcelorMittal.com
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