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Dodatek Kolektivní smlouvy AMO na rok 2015 je
podepsán

Za měsíc leden a únor 2015 bude zaměstnancům nárůst DT doplacen v měsíci listopadu.
Letos jsme se dohodli „již“ po osmi kolech. Nutno podotknout, K dalšímu navýšení mezd až o 3,3 % základní mzdy zaměstnance dojde v případě splnění ukazatele EBIT a
že náš návrh DKS jsme předali zaměstnavateli na
Tarifní
Nárůst DT
v
případě překročení tohoto ukazatele je možný nákonci měsíce října 2014 a Dodatek KS byl podestupeň
v Kč/měsíc
růst
až o další 2 %. Vyplacení stejně jako v loňském
psán 11. 3. 2015! A to vyjednavači za AMO od
1
420
roce
v listopadové výplatě.
začátku deklarovali, že se letos chtějí rychle doTi
z
nás, kteří si v loňském roce vybrali „navýšení
2
440
hodnout. Musím se přiznat, že i já jsem si v první
mezd“
formou penzijního připojištění, nebo životníchvíli myslel, že tomu tak bude. Vždyť v loňském
3
450
ho
pojištění
budou mít v listopadu 2015 připsáno na
roce jsme měli v plánu EBIT (hospodářský výslesvůj
účet
7320
Kč. Zaměstnanci, kteří požádali o
4
460
dek) 3,3 mil. Euro a skutečně dosažený byl 51,1
mimořádnou
odměnu
do výplaty, dostávají měsíčně
5
470
mil. Euro!!! Ani tento skvělý výsledek však za450
Kč.
městnavatel nebral v potaz a odpověď na náš ná6
490
Ostatní benefity z Kolektivní smlouvy, jako jsou
vrh růstu mezd v roce 2015 byla, že navrhuje, aby
7
510
Rekondičně ozdravné pobyty, bezúročné půjčky,
se mzdy v roce 2015 nezvyšovaly!
sociální
výpomoci atd. zůstávají v nezměněné podo8
520
Nebudu Vás zbytečně zatěžovat celým průběhem
bě.
vyjednávání důležitý je totiž výsledek. Jak jsme
9
540
Jedna velká změna tady ovšem je. Poprvé se sjednajiž od začátku vyjednávaní zdůrazňovali, oproti
10
550
ný Dodatek KS netýká dceřiných společností
loňskému roku jsme letos preferovali růst základAMEPO a TAMEH (dříve AMEO). Zaměstnavatel
11
560
ní mzdy. Letos se tedy budou zvyšovat Diferenciprosadil svou a v těchto společnostech vyjednáváme
ační tarify od 1. 3. 2015 jak je uvedeno v tabulce.
12
580
zvlášť.
Víťa Prak

Vyjednávání o růstu mezd v AMEPO s.r.o.
začalo

Rekonstrukce sprch a pověst podniku
Tak jsme se konečně dočkali. Po mnoha letech slibování konečně
došlo k rekonstrukci sprch. Potvrdila se správnost našeho rozhodnutí, být součásti veliké a tím silné odborové organizace. Vedení ZO začalo řešit náš problém přímo
s ředitelem pro bezpečnost a zdraví s Ing. Michálkem.
Pokračování na str. 2

V pondělí 9.3.2015 začalo vyjednávání dodatku KS pro dceřinou společnost AMEPO. Za stranu zaměstnavatele byli nominováni Veronika Muroňová, Petr Motyčka a Martina Scholasterová, ale prvního kola vyjednávání se zúčastnili Veronika
Muroňová, Petr Motyčka, Jan Rakowski a Vít Vládík. Za stranu zaměstnanců byli nominováni a jednání se zúčastnili Pavel
Fichna, Luděk Lúčan a Vítězslav Prak.
V úvodu jednání vedení firmy sdělilo, že vysoké personální
náklady (mzdy), znevýhodňují AMEPO při výběrových řízeních, čímž chtěli zřejmě naznačit, že nárůst mezd v této dceřiné společnosti by neměl kopírovat růst mezd v AMO. To jsme
jednoznačně odmítli. Pokud se v mateřské společnosti budou
zvedat mzdy v Diferenciačních tarifech, požadujeme stejný
procentuální nárůst DT i v AMEPO.
Druhé kolo vyjednávání je naplánováno na pátek 13!
Tak to bude síla!
Víťa Prak

Ředitel pro výrobu – Bc. Nair Anoop
Dne 19. 2. 2015 přijal naše pozvání na Výbor ZO OS
KOVO AM ČR ředitel pro výrobu pan Nair Anoop.
Seznámil nás s aktuální situací v AMO. Přesto, že má
optimistický pohled na budoucnost naší firmy, upozornil i na rizika, která nás obklopují. Podrobnější informace z tohoto zasedání jsme uveřejnili v zápise VZO. Byla
to velmi pozitivní ukázka toho, jak odboráři mohou
komunikovat se zástupci vedení.
Pokračování na str.2
eNHáčko

www.odboryam.cz
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KRÁTCE
• 23.3.2015 proběhne schůzka vedení naší
ZO s předsedou OS KOVO Jaroslavem
Součkem
• Zaslali jsme dopisy na agentury práce, které u nás působí, kde upozorňujeme na porušování zákonů
• Jednáme o možnosti průchodu chodců v
době opravy komína na SJV
• 26.3.2015 proběhne konference OS KOVO
Moravskoslezského kraje
• 28.3. a 11.4. pořádáme tradiční zájezdy do
aquaparku Wisla
• Blížíme k počtu 2500 uživatelů programu
Vodafone
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Rekonstrukce sprch ….pokračování ze str.1
I přesto, že nedošlo k rekonstrukci přiléhajících šaten,
jsou pracovníci Mechanické zkušebny a Laboratoří rádi za
to, že se mohou osprchovat v důstojných podmínkách.
Celkový výsledek rekonstrukce můžete posoudit na fotografiích.
A protože český člověk je neustále nespokojen tak se našli
i takoví, kteří ihned hledali chyby. A že jich našli! Špatně
vyspádovaná podlaha – stojí tam voda (nebezpečí uklouznutí). Sprchovací hadice jsou umístěny na takovém místě,
že si sprchující osoby při sprchování vodu zeslabují a
vypínají (nebezpečí opaření). Okno do sprch je čiré, bez
krycí fólie – dovnitř je vidět z protějších oken ve vyšších
patrech. Ale co, vždyť jste chlapi, tak se nestyďte. Příliš
malé umyvadlové baterie – větší ruce umyjete s obtížemi.
Ale našli se i takoví, kterým se to líbí a jsou rádi, že se
konečně mohou cítit jako lidé. Aspoň při sprchování. Ale
co ostatní prostory? Šatny? Toalety? Na ty bohužel nedošlo a asi tak brzy nedojde. Co naplat, že do těchto prostor
míří kroky auditorů a přejímačů.
Nedávno se mi dostala do rukou kniha Profesní chování a komunikace od L. Nesčákové, zabývající se mimo jiné i pověstí podniku.
Dovolte mi z ní citovat.
„Neméně důležitou je i pověst podniku, kterou zaujímá firma v očích svých zaměstnanců. Je totiž krátkozraké budovat dobrou pověst firmy navenek a opomíjet oprávněné zájmy zaměstnanců. I zde totiž platí marketingové pravidlo, že nespokojený klient, v našem
případě zaměstnanec, presentuje svoji nespokojenost dalším cca 8-14 známým. A co je naplat budování dobré pověsti firmy formou
štědrých sponzorských darů, když zaměstnanci nemají ani vhodné sociální zázemí pro svoji práci. Divili byste se, kolik zvučných
firem podceňuje pracovní podmínky svých zaměstnanců. Při své praxi v rolích vykonavatele personálních auditů, míří jedny z našich
prvních kroků na toalety. Nikoliv na toalety vedení, ale na toalety běžných řadových zaměstnanců. A byť se vám to může zdát paradoxní, dovoluji si tvrdit, že vztah firma – zaměstnanci poznáte právě v těchto prostorách.“
Tolik citace. Otázka tedy zní: Co vypovídají toalety na vašem pracovišti o vztahu vedení – zaměstnanec? Odpovědět si můžete jistě
sami. Podle mnoha zkušeností končí budování dobré pověsti firmy na hranicích budovy ředitelství.
Michal Drexler
Výbor BOZP na Válcovně. Dobrý, ale ....

Chodíme dennodenně kolem něčeho, za co bychom se doma
styděli a tady v práci to klidně tolerujeme. Když ředitel pro bezpečnost ing. Michálek promítl na velkou plochu fotku stěny na
sociálním zařízení nebylo to k smíchu i když se někteří pochechtávali. Schematické nákresy pohlavních orgánů
v různých pozicích, vzkazy neoblíbeným ředitelům, jiným šéfům ale i
vlastním kolegům. Záchodová poezie – nedá se ale
otisknout
v Ocelovém
kvítku. Naše ZO se soustavně snaží o prosazení
vylepšení či rekonstrukce
sociálních zařízení. A jsou mezi námi takoví, kteří soustavně
„vylepšují“ stěny, dveře, skříňky, tabule, nástěnky svými výtvory. A možná si ani neuvědomují, že tím něco ničí. A my to tolerujeme a ještě se pochechtáváme! Ivan Pěknica

Asi bychom marně hledali vedoucího nadšeného z oznámení,
že se na jeho provoze uskuteční bezpečnostní audit, Výbor
BOZP či podobná akce.
V zásadě ale vždy jde o
to, aby se odhalily nedostatky, vyzdvihlo se
zlepšení a předaly zkušenosti. Únorový Výbor
BOZP na závodě 14,
součástí kterého byla i
prohlídka Středojemné
válcovny dopadl velmi
dobře. Množství dlouhodobě uložených náhradních dílů bylo odvezeno do skladů, průchozí cesty byly vymezeny, pořádek se výrazně zlepšil a zaměstnanci vědí, jak mají být ustrojeni a jak se mají chovat. Úsilí, které vynaložili všichni pracovníci se vyplatilo a průšvih to rozhodně nebyl. Společně s předsedou ZO Víťou Prakem jsme před
konáním této akce několikrát procházeli celou válcovnu a hledali
nedostatky. Musím uznat, že vedoucí pracovníci na naše připo- Poznámka: Redakční rada eNHáčka by ráda zaměstnala kreslíře
mínky reagovali a závady byly odstraněny. Skoro bych mohl z řad zaměstnanců pro občasné doplnění článků kresbou. Hlaste
se na e-mailech uvedených v tiráži. Jestliže někoho znáte, napište
napsat, že nebylo se za co stydět. Ale to bych lhal.
nám také.

Ředitel pro výrobu …...pokračování ze str.1
Neproběhla žádná předem připravená prezentace. Vše se odehrálo na úrovni dialogu. Měli jsme spoustu otázek, na které jsme dostali přímé odpovědi. Čas, který nám pan ředitel věnoval (a nebyl krátký – téměř hodinu) uběhl opravdu rychle. Byla to hodina
velmi plodné diskuze a přesto, že jsme probírali důležité věci, našel se prostor i pro zasmání. Jsme rádi, že se toto setkání uskutečnilo a věříme, že bylo první ale ne poslední.
Polášková Marta
eNHáčko

www.odboryam.cz

JSME TADY PRO VÁS

2

III.ročník

Zpravodaj ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

číslo 3

Monitorování zaměstnanců kamerovým systémem
Podle ustanovení § 316 odst. 2 zákoníku práce nesmí zaměstnavatel bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze
činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci. Tedy k tomu, aby zaměstnavatel mohl narušovat soukromí zaměstnanců na pracovišti, je potřeba mít závažný důvod
spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele.
Pokud je u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve
zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů podle § 316 odst. 2 zákoníku práce, je zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o
rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění.
Přiměřený způsob kontroly – způsob kontroly musí odpovídat
jejímu účelu, např. při výrobě běžných výrobků nemůže zaměstnavatel snímat zaměstnance při
práci a monitorovat jejich činnost na pracovišti.
Zvláštní povaha činnosti zaměstnavatele – je dána např. u
vězeňské služby, na pokladnách
čerpacích stanic, na pokladnách
bank, na policejních služebnách
apod. Pod pojem „zvláštní po-

Stát chce omezit agenturní zaměstnance
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) chce od příštího
roku zpřísnit pravidla agenturního zaměstnávání. Chtělo by stanovit patnáctiprocentní limit pro podíl agenturních zaměstnanců
v podniku. Kmenoví a agenturní zaměstnanci by také měli mít
podle návrhu srovnatelné mzdové a pracovní podmínky.
Na konferenci Jak dál s agenturním zaměstnáváním na českém
trhu práce to uvedl ředitel odboru trhu práce na ministerstvu Jiří
Vaňásek.
Návrh projedná tripartita. Upraven má být podle Vaňáska zákon
o zaměstnanosti a zákoník práce. Agentury podnikají podle odborů často na hraně zákona. Ministerstvo práce chce předložit
návrh změn agenturního zaměstnávání vládě do konce června,
účinnost by měl nabýt v lednu 2016.
Agenturní zaměstnávání je oblíbené
například v automobilkách. Kolínská
TPCA v těchto dnech kvůli menším
objednávkám propustila asi 400 agenturních pracovníků, což bylo asi 20
procent z celkového počtu zaměstnanců. Takový počet by tudíž podle aktuálního návrhu od příštího roku nemohla ani zaměstnat.
„Pro zahraniční investory je flexibilita
velmi důležitá. Jakékoli její omezování není dobrým signálem
pro další investice v tuzemsku. Podobné kvóty snižují konkurenceschopnost České republiky,“ řekl mluvčí továrny Radek Kňava.
Automobilka Škoda Auto zaměstnává asi osm procent agenturních pracovníků a dlouho se jejich počet pohybuje pod deseti
procenty. „Škoda Auto jako první společnost ve střední Evropě
uzavřela v roce 2013 s odbory KOVO takzvanou Chartu agenturního zaměstnávání, která zaručuje srovnatelné podmínky i pro
agenturní personál i jejich zastupování přes odborovou organizaci,“ řekl mluvčí Škody Jozef Baláž.
eNHáčko

vaha činnosti zaměstnavatele“ však nelze zahrnovat uplatňování
takových práv zaměstnavatele, jako např. ochranu majetku, zdraví, bezpečnosti zaměstnanců, dodržování technologie, prevence
apod.
V případě, že zaměstnavatel poruší některým z výše popsaných
způsobů zákoník práce, má zaměstnanec možnost obrátit se na
orgány inspekce práce, které mohou provést kontrolu.
Aleš Chamrád
Stejné podmínky jako zaměstnanci
To se zase vztahuje k dalšímu bodu návrhu: kmenoví a agenturní
zaměstnanci by měli mít podle ministerstva srovnatelné mzdové
a pracovní podmínky. Ministerstvo plánuje i zákaz zřetězování
pracovních poměrů na dobu určitou v agenturním zaměstnávání,
ustanovena má být komise pro udělování povolení ke zprostředkování práce.
Agentury budou muset prokazovat finanční způsobilost, zavedeny budou kauce pro fyzické osoby 50 tisíc korun a pro právnické
osoby půl milionu. „Dnes běžně žádají subjekty, které jsou různě
i majetkově provázány o povolení ke zprostředkování zaměstnání. V rámci těchto agentur potom dochází k přesunu agenturních
zaměstnanců. V případě, kdy jeden subjekt porušuje zákonné
předpisy, tak se stává, že agenturní zaměstnanci jsou převedeni
na jiný subjekt a de facto pokračují ve své činnosti dál,“ dodal
Vaňásek.
Nelegálních pracovních asociací
přibývá
Podle Asociace pracovních agentur
nelegální pracovní agentury rok od
roku sílí. „Legální agenturní zaměstnanec a legální agentury ztrácejí další
pracovní místa. Není se čemu divit.
Nabídce ‚šmejdů‘, minimálně o 11
procent vyšší čistý výdělek pro lidi a současně minimálně o 34
procent nižší fakturační ceny pro firmy, se těžko odolává,“ uvádí
asociace.
Pokud si firma podle asociace najme legální agenturu, agenturní
zaměstnanec si odnese 65 až 79 korun čistého za hodinu a firmu
to přijde na 134 korun a provizi agentuře. V případě různých
pseudoagentur prý pracovník dostane 85 až 100 čistého za hodinu. Podnik to přijde na 100 korun a provizi.
V Česku v roce 2005 působilo 1147 agentur práce, nejvíce jich
potom bylo v roce 2008, a to 2228. Ekonomická krize ale jejich
počet snížila a loni bylo v Česku pracovních agentur 1585.
ČTK, iDNES.cz
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Turnaj ve stolním tenise
V loňském roce proběhl
0. ročník turnaje ve stolním tenise, který byl
ročníkem zahřívacím a
zároveň měl odhalit zájem našich členů o tento
sport pro léta budoucí. A
protože zájem byl, uspořádali jsme v letošním
roce 1. ročník této soutěže, z které si výherce
odnesl Putovní pohár.

Organizaci tohoto ročníku jsme svěřili do rukou
zkušených profesionálů. Vždyť i naši hráči hráli
jako profíci.
Turnaj se konal 28. 2. 2015 v tělocvičně ZŠ I.
Sekaniny v Ostravě – Porubě na 3 profi stolech.
V útulném prostředí s perfektním zázemím za
účasti 15 soutěžících, pro které byly připraveny
věcné ceny, malé občerstvení, pitný režim a už
zmiňovaný Putovní pohár. Po ranním rozlosování do základních skupin se hráči pustili do boje.
Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO
ArcelorMittal česká republika

TURNAJ ve STOLNÍM TENISE
VYHODNOCENÍ 28.2.2015
UMÍSTĚNÍ
1. Škodík David
2. Vicherková Šárka
3. Ševěček Jiří

GRATULUJEME

NA STARTU
Motory hučí a světla jsou ztlumena,
pilotům návěstí svítí teď červená.
Dokola ručičky hodinek točí se líně,
vůbec to nesvědčí v motoru turbíně.
Kdy už to bude, ať můžu už vyrazit,
ať mohu ostatní rychlostí porazit!
Teď! Teď! Je čas na zběsilý útok!
Přes závor dvojici zrychlete průtok!
Na bráně ten chlap všem prohlíží kufry,
kolem mě projely už čtyři skútry!

Zítra tu musím být dříve – toť jisto,
Napětí se stupňovalo s dalšími vyzaujmout na startu vhodnější místo!
řazovacími koly v turnaji. A samotné finále a bouřlivé povzbuzování
bylo tou nejlepší vizitkou povedené
akce a pozvánkou na příští ročník turnaje naší základní organizace.
Poděkování patří organizátorům za skvěle zvládnutou akcii. Více fotografií
na našich webových stránkách www.odboryam.cz.
S pozdravem, sportu ZDAR
Mirek Pastýrik

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO
ArcelorMittal Česká republika

Pořádá zájezd
na 39. ročník tradičních celostátních prodejních zahradních výstav

KROMĚŘÍŽ - FLORIA JARO 2015
8. května 2015
Odjezd – Ostrava DK města Ostravy
7:00 h
– Havířov AN(parkoviště u Kauflandu) 7:30 h
pozn.: autobus z Havířova pojede jen v případě většího zájmu

Předpokládaný návrat v 19:00 h
Cena pro členy a rodinné příslušníky
ZO OS KOVO ArcelorMittal ČR – 50,- Kč
Cena pro ostatní – 150,- Kč
Cena zahrnuje dopravu autobusem tam i zpět.
Program: Příjezd na Výstaviště Floria cca v 9:00 h, volný program
Ve 12:00 h odjezd na zámek Kroměříž, volný program
Přihlášky zároveň s platbou nejpozději do 24. 4. 2015.
Hlaste se u kol. Marcely Michalkové tel. 2051.
Redakční rada: Chamrád Aleš 5600 Ales.Chamrád@ArcelorMittal.com, Drexler Michal 6859 Michal.Drexler@ArcelorMittal.com, Krausz Jiří 6499 krausz.j@seznam.cz , 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, Vlach Marek 5581 Marek.Vlach@arcelorMittal.com,

eNHáčko

www.odboryam.cz

JSME TADY PRO VÁS
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