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Vyjednávání v AMDS CR

Kolektivní smlouvy v AMO a AMEPO
Petr Slanina

Víťa Prak

Kolektivní smlouvy včetně kapitol D – Mzdy zaměstnanců máme hotové. Texty obou KS jsou v podstatě
stejné, mimo právě zmiňovanou kapitolu D.
Jednání bylo vzhledem k situaci v hutnictví a
k očekávaní zaměstnanců v obou společnostech hodně složité. Nicméně při vyjednávání
v AMEPO se potvrdilo, že se vyjednává daleko
lépe, když vyjednávací tým má společný cíl.
Zaměstnanci s přístupem na intranet si už určitě KS řádně přečetli. Ti, co dávají přednost
papírové formě, si musí ještě chvíli počkat.
Ostatně některé části už jsou na pracovištích řádně probírané a určitě se budeme k některým vracet i my.
Za sebe můžu zodpovědně říct, že vyjednávaní, které se
táhlo s letní přestávkou od října 2015, bylo náročné a vysilující. Vzhledem k okolnostem si myslím, že jsme odvedli
dobrou práci. Pokud budeme chtít od KS ještě více, tak
konečně budeme muset pracovat jako jeden tým a ne jako
11 odborových organizací.

Vyjednávání v AMDS CR se podobá jak vejce vejci loňskému vyjednávání.
V 6. kole kolektivního vyjednávání, které proběhlo ve středu 12. dubna 2017,
se poprvé v letošním roce zaměstnavatel vyjádřil k možnému růstu mezd.
A světe div se, stejně jako loni, navrhuje navýšení, které absolutně nekoresponduje s business plánem na letošní
rok. AMDS CR počítá v roce 2017
oproti roku 2016 s růstem EBIT o 26%!
Náš návrh na zvýšení mezd o 5,6% se jim zdá nesplnitelný.
Další kolo vyjednávání je naplánováno na úterý 25. dubna
2017. Uvidíme, zda vedení přijde se vstřícnějším návrhem.
Vzhledem k tomu, jaké plánuje objemy výrob a zisku, by to
bylo logické. Něco mi ale říká, že v kolektivním vyjednávání se ne vždy prosadí logika. Tak uvidíme příští kolo.

Lidskost…

Hodnocení zaměstnanců
Ivan Pěknica

Robert Kögler

Je hodnocení zaměstnanců nástroj pro podporu
výkonu nebo jen blamáž?
Každý zaměstnanec je svým nadřízeným hodnocen. Mistr nebo vedoucí si vás pozve, zeptá se vás na vaše vlastní mínění o svém výkonu a řekne vám, jak vás hodnotí on, za co vás chválí, co byste měli
ještě zlepšit a co od vás v dalším období očekává. Nechme stranou
to, jakým způsobem pohovor probíhá, ale podívejme se na to, co se
děje pak. Mistr provede pohovory se svými podřízenými. Podle pravidel určených metodikou udělí zaměstnancům za výkon číslo ze škály 1
-5. Pětku nedá nikomu, protože tu může mít jen generální ředitel a
jedničku také ne, protože žádný člověk s neuspokojivým výkonem tu
již dávno nedělá. Ale co Jarek? Svou práci vazače zvládá opravdu
dobře, plní všechny úkoly a snaží se. Dělá na 100% - dostane za výkon trojku. A Mirek? Jako předák zvládá svou práci bravurně, i díky
němu má naše směna nejlepší výkony. Čtyřka je zcela na místě. Navrhneme ho také jako nejlepšího zaměstnance roku.
Pokračování na str.2

Společnost, ve které pracujeme,
věnuje nemalé úsilí i finanční prostředky na bezpečnost. Pojmy jako nebezpečné události, skoronehody, vzájemná ostražitost,
analýza rizik, loto boxy, loto prvky, audity,
se nám dostávají různými cestami pod kůži.
Stali jsme se průkopníky reflexní cyklistiky,
v chůzi po schodech jsme světovou špičkou,
v parkování boříme bariéry a přes to se nám
začátek roku s pracovními úrazy příliš nedaří.
Někdy nás to množství opatření až zaplavuje
jako stoletá voda a nabízí se otázka, jestli jejich vlivem, společně s hledáním úspor
v zaměstnanosti, už nejsme pod nezdravým
tlakem.
Pokračování na str.2

Dar zaměstnavatele v roce 2016

KRÁTCE

Petr Slanina

 30.3. proběhl meeting zaměstnanců
AMEPO k vyjednávání KS
V loňském roce dostala naše odborová organiza
4. května se bude konat konference ZO
ce od AMO a AMDS CR dar na činnost ve výši

Prémiové ukazatele za 1. a 2. čtvrt. 2017
1 181 492,-Kč. Celý tento dar jsme použili pro
budou hodnoceny podle limitů roku 2016
zaměstnance a naše důchodce:

Sociální péče – 669 742,-Kč Dlouhodobá nemoc, narození dítěte, úmrtí člena, ži- Ostrý start čtecích zařízení docházky
votní jubileum…

bude nejdříve v červnu 2017

Klus, Trojkoncert-Aneta Langrová

Vlachovi byl zvolen Luděk Kupka

Kultura – 184 997,-Kč Habera-Team, Shakespearovské slavnosti, Cinestar, Tomáš  Specialistou BOZP v AMDS po Marku
Zájezdy, výlety – 223 105,-Kč Bojnice, Dolní Morava, Jánské lázně, Radějov, Wis-  Z AMO odešel řed.Z14 Ing. Alan Dorňák,
řízením je pověřen Ing. Martin Dryják
la, Praha, Floria Olomouc, Ramzová ...
Sport – 118 648,-Kč Bowling, ping-pong, badminton, tenis, šipky, kulečník, fotbal,  V březnu a dubnu se konal zájezd do
Wisly
bruslení, hokej …
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Hodnocení zaměstnanců pokračování ze str.1
Proběhne kariérní komise a hodnocení se musí přepracovat! Potom se stane,
že Mirek po příchodu ze slavnostního setkání nejlepších zaměstnanců zjistí, že
hodnocení výkonu je oproti minulému roku snížené o bod a o bod i v potenciálu.
Jarek, kterému mistr nic nevytknul, má najednou dvojku. A také mistrovi je vytknuto, že svou práci nedělá dobře a jestli nebude hodnotit podle gaussovy křivky, hodnocení jeho vlastní práce také nemůže být vysoké. Protože pokud máš
někoho opravdu dobrého, musíš mít i někoho špatného! Všichni dobří nesmí
být!
A tady se nabízí otázka. Jaký to má smysl?

Lidskost…pokračování ze str.1
Ale od toho jsou tady specialisté a já vítám každé opatření, které zabrání zranění, protože nikdo nejde do práce s úmyslem sobě nebo někomu jinému ublížit.
Pokud jde o lidské zdraví, má smysl použít všechny motivační prostředky k jeho ochraně, ale nikdy by
se peníze neměly zdraví nadřazovat. Co se mi ale nelíbí, že u některých z nás došlo k pokřivení lidských hodnot. Člověku, který měl absenční úraz, to je vytýkáno. Připravil nás o prémie, mohl to zkusit nějak rozchodit… Každý máme práh bolesti někde jinde, rozdílně přistupujeme a ceníme si svého
života. To, co vnímáme jako banalitu, se může ve světě „za branou“ jevit poněkud v jiném světle. Lidské zdraví se nedá vycenit žádnou sumou a přes všechna opatření a různé faktory, je vždy důležité
mít na své straně i štěstí. Jsou jisté hranice, které se nepřekračují. Jsme lidi?!

Valcířská 50 – tentokrát jinde
Jitka Javůrková

Po několika letech Valcířské 50 letos měníme základní tábor – start a cíl V50.
Rekreační středisko Ondrášek, na
které jsme si již všichni zvykli, totiž
prochází rekonstrukcí. Proto jsme
letos hledali jiné útočiště. Volba nakonec padla na hřiště TJ Ostravice (vlaková stanice Ostravice-zastávka). Je tam dostatek místa pro stánky
s občerstvením, registraci účastníků a pro další již zaběhlé aktivity. Vedení obce a TJ Ostravice nám vychází všemožně vstříc, ať je to zapůjčení laviček a stolů, či možná i
velkého stanu v případě nepříznivého počasí. Taky trasy
budou lehce pozměněny. Výhodou je, že se ve většině
případů nebude muset přecházet hlavní silnice vedoucí
na Šance. Věříme, že letošní ročník se povede stejně
dobře, jako ty předešlé a nové prostory nás mile překvapí.

eNHáčko

www.odboryam.cz

JSME TADY PRO VÁS

2

V.ročník

Zpravodaj ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

číslo 3

Turnaj v bowlingu
Dagmar Gratzová

Je to až k nevíře, jak čas rychle
utíká. Opět jsme se po roce sešli, abychom reprezentovali svá
pracoviště v turnaji v bowlingu.
V pátek 7.4.2017 byly pro nás
sportovce
pronajaty
dráhy
v BowlingSky Vltava. Každé 4
členné družstvo odehrálo dvě kola,
a poté se výsledky sečetly. Třináct
nadšených týmů sehrálo svůj boj o
umístění, někteří obhajovali své
tituly z minulých turnajů. Před vyhlášením výsledků jsme se posilnili gulášem, pivem či nealkem. Prvenství si zasloužilo
družstvo soustružny s počtem 1302 bodů, další pořadí jsou na nástěnkách provozů. Ceny a poháry byly rozdány také
za nejlepšího jednotlivce, kterým se stal František Tříska (360 bodů), nejhodnotnější výkon – Zdeněk Jankovský (191
bodů) a nejlepší ženu – Dagmar Gratzová  (208 bodů).
Za celou akci bych ráda poděkovala všem zúčastněným, a hlavně velký dík patří organizátorům, zejména Zdeňkovi Hrochovi. Zbývá jen dodat „ za rok se opět těšíme“.
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K 31.03.2017 využívá námi nasmlouvané nadstandartní podmínky 5 817 uživatelů.
Aktuální tarify jsou na našich webových stránkách.

KRKONOŠE 2017
Valerie Paszová

Je čtvrtek, čtyři hodiny ráno a na prázdné, tiché parkoviště u Kauflandu
v Havířově se pomalu trousí v tuto brzkou ranní hodinu na první pohled
zvláštní skupina lidí. V poměrně teplém ránu s sebou totiž nesou nejen
velká zavazadla, ale přes ramena také lyže nebo snowboardy.
Od-do
Je to první část účastníků
lyžařského zájezdu do KrkoMáme tu jaro, tak zase prší,
noš, který pořádala naše odvedení snaží se, nápady srší.
borová organizace v termínu
Už máme čtečky na rohu každém,
16. -19. 3. 2017. A poté, co po každé minutě pracovní prahnem.
se v Ostravě nalodila druhá
část skupiny, vyrazil autobus
My, co však děláme nepřetržitě,
směr Špindlerův Mlýn. Po
se na to díváme dost rozpačitě.
příjezdu na nás čekalo ubytoS předstihem chodíme do práce,
vání v hotelu Aquapark, který
předat si všechny informace.
nám nabídl příjemné pokoje
apartmánového typu, a to Jak proces probíhá a jaká jsou rizika,
přímo naproti ski areálu Medjaká je nejlepší budoucí taktika.
vědín. Sněhu bylo ještě dost
Trvá to pokaždé nějakou chvíli,
a během noci ještě nasněžilo. Zdarma jsme mohli využít také ski bus, který rozabychom si vše dobře objasnili.
vážel zájemce o zimní sporty do nedalekého ski areálu Svatý Petr. Velkou výhodou byla možnost využít volného vstupu do wellness centra, což bylo hojně
To ale se vůbec nepočítá,
využíváno nejen po lyžování, ale vhod přišlo i v den, kdy počasí nepřálo a pršeje to jen taková praxe vžitá.
lo. Zde si každý našel to své – od bazénu, vodních atrakcí, vířivek až k sauně Od nás pro firmu je to jen navíc doba,
finské či parní, nebo masážím. Relax jsme si mohli dopřát také v solné jeskyni.
aby se nepozastavila výroba.
A pokud měl někdo ještě sílu a chuť na procházku, mohl se vydat do nedalekého centra a potkat třeba Krakonoše. A v neposlední řadě nelze nezmínit skvělé
Snad lepší bude přesně chodit,
jídlo – polopenze byla bohatá, pestrá a o několika chodech. Když ke všemu
a vyměnit si jen pohledy šťastné,
připočítám milý personál, pak nezbývá než říci: „Bylo to úžasné a za rok snad
jak ale výrobu nepoškodit,
zase znova. A díky za příjemný prodloužený víkend!“.
to zatím není vůbec jasné!

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI – 10. ročník
SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD 3z.250,-/4z.150,-HAMLET
KOMEDIE OMYLŮ
3z.250,-/4z.150,-

1. 8. 2017
2. 8. 2017
3. 8. 2017
4. 8. 2017
5. 8. 2017

Začátky všech představení – 20:30

17. 7. 2017
18. 7. 2017
23. 7. 2017
24. 7. 2017
25. 7. 2017

VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
29. 7. 2017
30. 7. 2017
31. 7. 2017

POCTA SHAKESPEAROVI
3z.300,-/4z.200,-

6. 8. 2017
7. 8. 2017
MNOHO POVYKU PRO NIC
3z.300,-/4z.200,- 26. 7. 2017
27. 7. 2017
28. 7. 2017

JAK SE VÁM LÍBÍ
3z.220,-Kč/4z.100,- 8. 8. 2017
9. 8. 2017
10. 8. 2017

3z.300,-/4z.200,-

Přihlášky zároveň s platbou dle představení pro členy (3. nebo 4. zóna, max 4 ks) nejpozději do 26. 4. 2017.
Hlaste se u Ing. Jitky Javůrkové/2051 jitka.javurkova@arcelormittal.com, nebo u Marty Poláškové/6906 Marta.Polaskova@arcelormittal.com
Redakční rada: Drexler Michal 6859 Michal.Drexler@ArcelorMittal.com, Korta Miroslav 7476 Miroslav.Korta@ArcelorMittal.com, Kögler Robert 7958 Robert.Kogler@ArcelorMittal.com,
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, Vlach Marek 5581 Marek.Vlach@arcelorMittal.com
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