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Nepodepisujte nic, o čem nejste přesvědčeni, 
že pro Vás není nevýhodné, aneb odbory jsou 
na Vaší straně, tak využívejte našich služeb! 
Vítězslav Prak 

 
V minulém týdnu jsem se setkal hned dvakrát se situa-
cí, že mne navštívili kolegové, odboráři a chtěli pomoci 
s tím, že podepsali zaměstnavateli dohodu o rozvázání 
pracovního poměru a chtěli tuto dohodu zrušit.  
Oba případy jako přes kopírák. „Pozvali si mne do kancelá-
ře, za stranu zaměstnavatele tam seděli tři a já tam byl 
sám. Vybalili na mne, že musím okamžitě podepsat doho-
du o zrušení pracovního poměru z důvodu ztráty zdravotní 
způsobilosti. Pokud okamžitě nepodepíši, dostanu výpověď 
ze stejného důvodu, ale již nebudu mít nárok na příspěvek 
z nadačního fondu Perspektiva. Tak jsem jim to podepsal. I 
když jsem věděl, že zaměstnavatel má povinnost mi priorit-
ně nabídnout jinou práci, která odpovídá mé kvalifikaci a 

zdravotnímu stavu!“ Ve druhém případě se to odehrávalo 
obdobně, jen důvod byl jiný a důsledky také. Šlo o opako-
vané, méně závažné porušení pracovní kázně, kdy za-
městnavatel zaměstnanci vyhrožoval, že pokud nepodepí-
še dohodu o ukončení pracovního poměru bez udání důvo-
dů, dají mu výpověď dle paragrafu 52 ZP. Zaměstnanec 
také podepsal. A když odcházel ze třetího patra v naší so-
ciální budově, přišel do mé kanceláře v patře druhém. Mohl 
jsem si ho již jen vyslechnout a sdělit mu, že bohužel pro 
něj, zvolil opačný postup.                   Pokračování na str.2 

KRÁTCE  

 V úterý 23.4. dojde k podpisu KS v AMDS CR 

 26.4. se koná finále turnaje v bowlingu 

 V červnu se bude konat zájezd do Energylandie v Polsku 

 25.4. proběhne na Kováku konference naší ZO 
Nabízíme všem zaměstnancům, kteří mají zájem disku-
tovat o problémech huti, možnost přijít od 13:15 do 
15:00 hod. 

Prodej naší firmy společnosti Liberty House byl schválen  
Ing. Petr Slanina 

 
Ve středu 17.4. Evropská komise schválila prodej naší firmy a ostatních podniků společnosti Liberty House. 
Tato společnost v nás od začátku vzbuzovala určité obavy, které pramenily převážně z netransparentnosti hospodář-
ských výsledků. Obavy v nás vzbudily také informace o nezaplacení některých obchodních transakcí a akvizic skupiny 
Liberty House.  
Také jsme upozorňovali na možné propojení obou skupin (AM a LH), což by mohlo mít za důsledek většinový podíl sku-
piny AM na trhu. 
Největší nebezpečí pro naši firmu vidíme ve způsobu financování celé transakce. Po naších intervencích byla společ-
nost LH nucena způsob financování koupě upravit a poskytnout více vlastního kapitálu. I přes to není jasné, z jakých 
zdrojů bude pocházet úvěr na dofinancování a zda se tento dluh nepřenese na naší společnost. 
Další zásadní otázkou je pro nás provoz Energetika (TAMEH), který není součástí prodeje, avšak pro fungování huti je 
naprosto klíčový. Nový vlastník by měl mít nad tímto provozem kontrolu.  
Podařilo se nám dosáhnout toho, že veškeré emisní povolenky CO2, které bude v době prodeje vlastnit huť, zůstanou 
v Ostravě. Považujeme to za veliký úspěch. Je třeba však zajistit, aby peníze z povolenek, které ušetříme, byly použity 
pro rozvoj naší huti a ne např. na splácení dluhů, nebo na financování dalších akvizic. 
Pracujeme na třístranné Dohodě mezi odbory, firmou Liberty House a našim státem. To, že se nám podařilo do této do-
hody začlenit i náš stát, je pro nás garancí řešení případných budoucích problémů. V dohodě je třeba konkrétně specifi-
kovat investice a zaměstnanost ve firmě. To je teď našim hlavním cílem.  

Nová šatna žen na sociální budově závodu 14–Válcovny, aneb muži styďte se! 
Vítězslav Prak 
 

Ve středu 10.4. jsem při příchodu na sociální budovu vedení 
Válcoven zaregistroval, že jsou převáženy skříňky ze staré šat-
ny žen do nově zrekonstruované šatny. 
No konečně, řekl jsem si v duchu a zauvažoval, kolik že měsíců 
rekonstrukce trvala. Nedopočítal jsem se. Paměť mi ještě docela 
slouží, ale ta doba od rozhodnutí rekonstruovat po zprovoznění šat-
ny je tak dlouhá… asi tak dlouhá, jako u všeho, co se má v této ob-
lasti pro dělníky v naší firmě udělat! Nechci být škarohlíd a tento 
článek jsem chtěl původně koncipovat jako poděkování za zlepšení 
stavu sociálního zařízení v AMO, ale… Nemohu nevzpomenout na 
mnoho let trvající odporný stav WC na hale SJV, šaten na sociální 
budově SJV, sprch na pásové P – 1500 a podobně bych mohl pokračovat o hrozných pracovních podmínkách na lince 
Ruthner, či na koksárenských bateriích závodu 10.         Pokračování na str.2     
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 ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika pořádá 

V sobotu 25. května 2019 
 

TRASY: pěší 10, 11, 20, 30, 50 km a cyklistická 16, 50 km 
 

AREÁL FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ—TJ OSTRAVICE 

 

Dubnová 

Vyletěl čmelák z díry u kolejí,   
byl tam pod hromádkou listí.  

Přežil tam zimu a teď hledá obydlí, 
kde bude přebývat období příští. 

 
Krátký je život čmeláčí rodiny,  
těžko ho srovnávat s lidským. 

Jen co nám opýlí v zahradě plodiny 
zemřou tam za plotem nízkým. 

 
Nevidí čmeláci vnoučata,  
starobní důchod neznají.  
A tato stvoření chlupatá 

celý svůj život jen makají. 
 

Jaká je poučka z hmyzího světa,  
jaké to jsou pro nás zprávy? 
Chovejme se tak ať dožijem 

důchodu živi a zdrávi! 

46. ročník 
DÁLKOVÉHO  

POCHODU 

Nová šatna žen ….. Pokračování ze str.1 

Jsem přesvědčen, že podobné excesy jsou na všech 
provozech v AMO a dceřiných společnostech. Stokrát 
nafoceno, stokrát slíbeno napravit. Vraťme se však k již 
dříve zmiňované zrekonstruované šatně, o které jsem 
chtěl napsat oslavný a děkovný článek. Naše redakční 

rada dlouhodobě uplatňuje vizi, že o každé problematice, o které píšeme, by 
měl napsat článek někdo, koho se to týká. Proto jsem oslovil jednu z žen, o 
které vím, že nemá negativní myšlení a která na zmiňované šatně je a požádal 
jsem ji, aby napsala pozitivní článek do eNHáčka. Naprosto nečekaně jsem se 
se zlou potázal. Její odpověď „ Ty si myslíš, že jsem totálně blbá kráva, která 
se nechá od ostatních bab ukamenovat?“ mne zaskočila. Záhy jsem však po-
chopil. Sprchy jsou namontovány na čelní stranu, nikoliv na boční, takže voda 
stříká až na dámy, které jsou u umyvadel na protější stěně. Jednotlivé sprcho-
vací boxy nemají zvýšený práh při vstupu do boxu a voda se tím pádem rozlévá 
po celé místnosti. Jak to okomentovala ona pozitivně smýšlející dáma, ženy si 
připadají jako v brouzdališti. Jen dezinfekce schází. Doopravdy je mi líto, že 
mnou původně zamýšlený pozitivní článek nakonec vyzněl úplně jinak. Bohužel 
musím konstatovat, že za neúspěch rekonstrukce dámských sprch jsme zodpo-
vědní my, muži. Někdo z chlapů to projektoval, někdo schválil, někdo realizoval 
a někdo dílo převzal. A teď ho budeme muset reklamovat. Mohli jsme však to-
mu úplně jednoduše předejít. Stačilo na starou dámskou šatnu zajít v době, kdy 
se tam děvčata sprchují a prodiskutovat s nimi, na co si dát při rekonstrukci 
pozor. Určitě by to ocenily. Pro mou obhajobu jen konstatuji, že já jsem tam jít 
nemohl. Jsem více jak třicet let šťastně ženat a nemíním na tom nic měnit!    

Nepodepisujte …..Pokračování ze str.1 

Měl nejdříve zajít do mé kanceláře v patře druhém a společně jsme měli jít do 
třetího patra. Určitě by ještě dnes byl zaměstnancem naší firmy! 
Závěrem rada k nezaplacení. Nejednejte v důležitých věcech se zástupci 
zaměstnavatele sami! Ke každému jednání se zaměstnavatelem máte právo 
si zavolat svého odborového předáka. Podpis dohody o rozvázání pracovního 
poměru je nezvratný akt. Platíte si nás z Vašich členských příspěvků a my 
jsme připraveni za Vás bojovat!  

VALCÍŘSKÁ PADEDÁTKA           
                                                                             


