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KRÁTCE  

 20.a 21.6. proběhne Mimořádné řádné plenární zasedá-
ní Evropské podnikové rady ArcelorMittal v Lucemburku 

 10. a 11.7. proběhne zasedání globální odborové sítě 
IndustriALL Glogal Union ArcelorMittal v Lucemburku 

 Byly vyhlášeny podzimní rekondičně-ozdravné pobyty 

 Dne 23.6.2018 pořádáme náš tradiční tenisový turnaj ve 
čtyřhře. Zájemci se hlaste na tel. 2051. 

 

Test nezávislosti  
Petr Slanina 
 

Firma TAMEH 
je životně důle-
žitá pro chod 
naší firmy. Ostatně vždy byla součástí firmy, kte-
rá byla vybudována jako celek.   
Unikátnost tohoto celku spočívala v tom, že při zjed-
nodušeném pohledu stačilo na jeden konec firmy 
přivést rudu, uhlí, vodu a na druhém konci firma sy-
pala z podniku drát, profil, plech, trubky. 
Z důvodu modernizace, za podpory dotací na ekolo-
gický provoz elektrárny, došlo k tomuto odštěpení a 
to způsobem, že cca 51% akcií vlastní polská firma 
Tauron a cca 49% akcií vlastní naše firma. 
Dovolí nezávislý správce vyvést z naší huti cca 49% 
akcii firmy TAMEH? 

Jak pokračuje prodej huti? 
Vítězslav Prak 
  
Dva měsíce po oznámení o prodeji AMO nevíme o 
mnoho více, než jsme věděli na začátku. Generální 
ředitel zůstal generálním ředitelem a předsedou před-
stavenstva, zároveň byl potvrzen Evropskou komisí 
do role nezávislého správce odděleného majetku.  
Tak se z člověka, který mnoho let 
hájil zájmy pana Mittala stal úředník, 
který bude důsledně dbát na to, aby 
většinový vlastník (Mittal) nevyvedl 
z Ostravy know-how, zákazníky a 
zakázky.  
Podle slov Ashoka Patila Evropská 
komise i Monitoring Trustee 
(nadnárodní auditorská firma Grant 
Thornton, která dohlíží na podmínky 
prodeje všech jednotek 
v kompenzačním balíčku) souhlasí 
se způsobem, jak se naše firma odděluje od struktury Ar-
celorMittal v oblasti prodeje, nákupu, IT a jiných segmen-
tech. Prostě všechno je naprosto čisté, průhledné a trans-
parentní. Má to ale jeden háček. Všechno je naprosto taj-
né! 
Na jednání managementu se zástupci zaměstnanců dne 
6.6. nám Ashok Patil dokonce odmítl sdělit jména čtyř zá-
stupců Grant Thornton, kteří monitorují prodej Ostravy, 
protože k tomu nemá jejich souhlas. Jak máme tedy věřit 

tomu, že je vše v nejlepším pořádku, když se lidí, kteří na 
to dohlížejí, nemůžeme na nic zeptat, protože je nezná-
me. 
Posun v kauze prodeje AMO jsme očekávali na jednání u 
ministra průmyslu a obchodu pana Hünera v úterý 12.6. 
v Praze. Bohužel marně. Otázek bylo hodně, konkrétních 
odpovědí jako šafránu. Z úst generálního ředitele, ale i od 

bývalého personálního ředitele pana 
Rafaje (ten dělá ve věci prodeje Os-
travy poradce pro AMO), jsme doko-
la slyšeli, že předběžní zájemci o 
koupi naší firmy jsou tajní, že AMO 
prodává divize akvizic v Londýně a 
jedině oni mají tyto informace. Bude-
me tedy muset pro informace tam! 
Jedna podle mne důležitá informace 
tam ale nakonec zazněla. Na můj 
dotaz, co konkrétně bude Evropská 
komise po prodeji AMO kontrolovat, 
pan Rafaj odpověděl, že je bude za-

jímat, jestli se nesníží výroba plochých výrobků. Upozornil 
jsem tedy ministra na to, že pásová trať dělá ročně nece-
lých půl milionu tun, zatím co ostatní naše válcovny, které 
vyrábí dlouhé výrobky, produkují dohromady ročně cca. 
1,2 mil. tun! 
Další jednání o prodeji AMO povedeme příští týden na 
Evropské radě zaměstnanců v Lucembursku. Budeme 
Vás samozřejmě informovat o jeho průběhu i výsledku.  
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Ivan Pěknica 
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Ocelářství v česku 
stabilita s velkými otazníky  
Ivan Pěknica 
 

Ocelářská unie pořádala 12.6. v Praze setkání 
s odborníky v oboru, veřejností a zástupci médií. Po-
zváni byli také zástupci zaměstnanců.  
Prezident Ocelářské unie Ing. Jan Czudek přiblížil součas-
ný stav v českém a evropském ocelářství. České firmy 
produkují podobný objem jako v minulém období. Výroby 
válcovaného materiálu se ale stále nevrátily do hodnot 
před rokem 2009.  Výrazně vzrostl v posledním období 
vývoz do Saúdské Arábie díky prodeji kontislitků 
z ArcelorMittal Ostrava. Slovenské hutní podniky již svoji 
produkcí ty české překonaly. Nejvíce 
vyvážíme do Německa, Polska a na 
Slovensko, zároveň ale ze stejných 
zemí dovážíme. Není nijak pozitivní, že 
dovoz hutních výrobků do České re-
publiky se stále zvyšuje. Podobný stav 

je v rámci Evropy. Dovoz ocelářských výrobků do EU od 
roku 2013 nepřetržitě roste.  
Potýkáme se s velkými problémy v dovozu železné rudy. 
Ukrajinská logistika zdaleka nefunguje optimálně.  
K tomu všemu je třeba ještě připočíst uvalená cla na ev-
ropskou ocel a hliník ze strany USA. Česká republika ne-
vyváží do USA velký objem ocelařiny, problém je ale 
v přetlaku na jiných trzích. 
V programu bylo i vystoupení ministra průmyslu a obcho-
du Ing. Tomáše Hünera. Nakonec však nevystoupil. Důvo-
dem bylo i to, že se protáhlo jednání se zástupci odborů k 
prodeji AMO. O tom se dočtete na jiném místě eNHáčka. 
V závěru náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. 
Eduard Muřický ubezpečil přítomné, že MPO si uvědomu-
je důležitost ocelářského průmyslu pro Českou republiku a 
odvětví, které přímo i nepřímo zaměstnává téměř sto tisíc 
lidí a vytváří přidanou hodnotu téměř 70 miliard korun roč-
ně, vnímá jako zásadní a důležitou součást českého hos-
podářství. Jen nás z Ostravy trochu znejistilo že naši huť 
ve svém příspěvku nazýval Mittal Steel. 

Ocelářský Wall street  
Robert Kögler 
 

Za časů NHKG jsme byli pro stát 
jen krachující podnik.  
Našel se však velmi šikovný investor, 
který v nás viděl skrytý potenciál.  
Bolestivou restrukturalizací a dalšími 
úspornými opatřeními reagujícími na 
vzniklou chronickou krizi ocelářství, 
ho dokázal odkrýt a bohatě využít. 
Měl tehdy jednu velikou výhodu.  Vět-
šina zaměstnanců byli odchovaní pro huť s dlouholetou 
praxí a brali tento podnik jako svůj, ochotni udělat téměř 
cokoli, aby to naše přežilo a fungovalo. Byl to šok, když 
přes veškerou snahu a dosažené úspěchy se objevila 
zpráva, že  ArcelorMittal Ostrava je na prodej a My 
v podstatě s ním! Bez nás je to pouze neživoucí technolo-
gické zařízení. Jaká tak asi může být cena lehce opotře-
bovaného valcíře, koksaře, pecaře, dopraváka, oceláře,… 

ve velkém světě byznysu? Není to 
nejpříjemnější pocit stát se součástí 
tak vysoké podnikatelské „šachové 
partie“. Ani dohled Evropské komise 
nad prodejem u mě nevyvolal pocit 
klidu. Kdyby se jednalo o Olomoucké 
syrečky, Špekáčky, Rum nebo naří-
zeni systému Start –Stop pro auto-
mobily, toto si EU umí pohlídat. Ale 
tady jsou ve hře tisíce pracovních 
míst, spousta rodin, veliké peníze a 
vše hodně daleko od Bruselu. Snad 

se najde takový zájemce o podnik, který nám zpět navrátí 
pocit, že jsme strávili polovinu života na správném místě, 
že nejsme jen nástroj k tvorbě zisku, ale důležitým koleč-
kem ve složitém stroji. Pak získá zpět i stejnou výhodu, 
jakou měl při koupi pan Mittal. Znovu u nás probudí chuť 
poprat se o to naše, protože sled posledních událostí iluzi 
o „naší Huti“ zadupal do země.  

Šetřit se musí 
Marta Polášková 

 
Každým rokem předkládáme řediteli pro personalistiku žádost o 
úhradu osobních a věcných nákladů z prostředků společnosti Arce-
lorMittal Ostrava a.s. v rozsahu podle platné Kolektivní smlouvy 
(pronájem kinosálu a dotace na hlavní teplé jídlo), spojených 
s organizováním členské schůze Klubu důchodců při ZO OS KOVO 
AM ČR.  
A věřte nebo ne, přesto, že dosahují vysokého věku, scházejí se na člen-
ských schůzích pravidelně. Prožili kus svého života na huti a pořád se zají-
mají o to, co se v této firmě děje. Ještě v loňském roce byla poskytnuta 
dotace na teplé jídlo všem důchodcům, kteří se zúčastnili této schůze, na základě podepsaných prezenčních listin. Letos 
ovšem dostali dotaci jen ti, kteří si pořídili důchodcovskou kartičku na odběr teplého jídla. Nevím, kolik důchodců jezdí 
na Kovák během roku a čerpají dotace na báječnou kantýnskou stravu, ale vím, že spousta důchodců čerpá tuto dotaci 
právě jen na členské schůzi. Nemáš kartu, nedostaneš dotaci. Podle nás zbytečnost a nesmyslná administrativa, ale 
personální oddělení to vidí jinak. Respekt a vděk k dříve narozeným holt není moderní. Co mohli, to už nám dali.  
Asi je na tom naše firma finančně hodně špatně, když už šetří i na tak zanedbatelných částkách. Že ohledně akcí pro 
důchodce dodržují striktně to, co jim ukládá Kolektivní smlouva? Kéž by tomu tak bylo ve všem! 
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Dobrá zpráva pro drátovku 
Vítězslav Prak 

 

Jak jsme Vás infor-
movali v minulém 
čísle eNHáčka 
v článku Výprodej 
huti již začal…, 
vedení firmy chtělo 
laserový měřič 
z kontidrátové trati 
odvézt do Mittalov-
ské drátovky 

v Německu. Jsem rád, že od tohoto záměru bylo 
upuštěno a drátovce kvalitní měřič zůstane. Nejsem 
přehnaně domýšlivý, abych si myslel, že laser zůsta-
ne v Ostravě díky mému článku. On tu prostě zůsta-
ne. A to je dobře!  

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů  
Jitka Javůrková 
 

Jelikož je naše firma na prodej a koupě závodu se považuje za převod činnosti zaměstnavatele, zmíníme zde 
několik aspektů z toho vyplývajících. 
K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů může dojít jen v případech stanovených zákonem nebo zvlášt-
ním právním předpisem. Dochází při něm k tomu, že nový přejímající zaměstnavatel automaticky v plném rozsahu vstu-
puje do všech práv a povinností dosavadního zaměstnavatele. Důležité je, aby přejímající zaměstnavatel byl způsobilý 
pokračovat v dosavadní nebo obdobné činnosti zaměstnavatele. Zaměstnanec, jehož pracovněprávní vztah trval ke dni 
převodu, následně tedy vykonává práci pro jiného zaměstnavatele, na kterého přešla práva a povinnosti, 
a to za stejných pracovních podmínek sjednaných se svým dosavadním zaměstnavatelem. Není nutné sepisovat nové 
pracovní smlouvy. Netýká se to pouze vztahů, jež jsou založeny pracovními smlouvami na dobu určitou či neurčitou, ale 
rovněž to dopadá na dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti dle § 74 ZP. Pracovní i mzdové podmínky 
musí zůstat zachovány. Není kupříkladu možné zaměstnance bezdůvod-
ně přeřadit na jinou práci, jednostranně mu snížit mzdu nebo dokonce 
změnit pracovní poměr na dobu určitou. Nelze rovněž sjednat novou zku-
šební dobu, změnit druh či místo výkonu práce nebo jiné další podmínky. 
Práva a povinnosti z kolektivní smlouvy přecházejí na přejímajícího za-
městnavatele, a to na dobu účinnosti kolektivní smlouvy, nejdéle však do 
konce následujícího kalendářního roku. 
Převod činnosti či úkolů na jiného zaměstnavatele není v žádném přípa-
dě výpovědním důvodem. Na druhou stranu, když s ním zaměstnanec 
nesouhlasí, Zákoník práce mu dává možnost dát výpověď a rozvázat tak 
pracovní poměr, bez nutnosti respektovat standardní délku výpovědní 
doby. Pro tyto případy pak dle § 51a zákoníku práce platí, že „pracovní 
poměr skončí nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti pře-
chodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo dni nabytí účin-
nosti přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.“ 
Jestliže to ale udělá ve lhůtě dvou měsíců ode dne nabytí účinnosti pře-
chodu a důvodem skončení pracovního poměru budou podstatně zhorše-
né pracovní podmínky u nového zaměstnavatele, může se soudně dovo-
lat nároku na odstupné. 
Závazky dosavadního zaměstnavatele z kolektivních smluv nového zaměstnavatele přechodem práv zavazují. Přechá-
zejí také všechny neuspokojené nároky, jež existují mezi dosavadním zaměstnavatelem a zaměstnanci do dne převodu 
(nevyplacená mzda, odškodnění zaměstnance v důsledku jeho pracovního úrazu apod.). 
 
www.epravo.cz 
www.pravniprostor.cz  
www.podnikatel.cz 

Dar zaměstnavatele v roce 2017 
Petr Slanina 
 

V loňském roce dostala naše odborová organizace od AMO a 
AMDS CR dar na činnost  ve výši 1 185 492,-Kč. Celý tento 

dar jsme použili pro zaměstnance a naše kluby důchodců: 
Sociální péče – 683 600,-Kč  Dlouhodobá nemoc, narození dítě-

te, úmrtí člena, životní jubileum…              
Kultura – 172 140,-Kč  Vzpomínkový koncert Věra Špinarová, 

Shakespearovské slavnosti, Cinestar, Ostrava v plamenech, Scorpi-
ons ... 

Zájezdy, výlety – 194 300,-Kč  Krkonoše, Těrchová, Pasohlávky, 

Lešná, Wisla, Pra-
ha, Bratislava ... 

Sport – 135 452,-
Kč  Bowling, ping-

pong, badminton, 
mariáš, tenis, šipky, 
kulečník, fotbal, 
bruslení, hokej …      

http://www.epravo.cz
http://www.pravniprostor.cz
http://www.podnikatel.cz
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Bacha! 
 

Přišlo k nám léto uprostřed jara, 
jemňoučký písek poslala Sahara. 

  

Voda a písek, pak hned letíš z kola, 
ne každý cyklista vždy pádu odolá. 

 

Spadnul kus střechy na středojemné, 
v jakém je stavu je dosti zjevné. 

 

Když kousek betonu ze shora letí, 
nenapočítáš do dvou ani do pěti. 

  

Uklouzl montér na skvrně mastné, 
noha to nedala, to je dost jasné. 

 

Přiskříplý prst na zařízení, 
každý si končetin nadevše cení. 

  

Fréza má skutečně velikou sílu, 
zachytí, nepustí a má se k dílu. 

 

Žes tohle přežil, tak to je síla, 
snad u tě stála štěstěny víla. 

 

Snad se ta holka nevyčerpala, 
když i na drátovce u válců stála. 

 

Nemůže jistě postávat všude,  
ve vaší dílně možná nebude. 

 

Tak tedy pozor! Nestojí za to skutečně, 
přijít ve špitále o krásné dny slunečné. 

 

Opravdu dávejte velkého bacha, 
ať v síni nepláče žena, syn, snacha! 

Valcířská padesátka 
Renáta Kopcová 
 

... byl nádherný duben... po něm nádherný květen... byl nádherný i po-
slední týden na konci května…úplně jinak vypadající měsíce než přede-
šlé roky... 
Proto blížící se Valcířská 50 v termínu posledního víkendu v květnu v nás ne-
vyvolávala obavy z toho, že by nevyšlo počasí jako jiné roky.  
Obavy ve mě mohlo vyvolávat pouze to, že nás bude málo na domluvu, abych 
nešlapala skoro sama a byla při náročném výšlapu nuda.  
Nic z toho se nakonec nestalo...v sobotu ráno jsme s menší partičkou a nej-
větším psem, kterého jsem kdy viděla, vyrazili na 20km.  
Celou dobu byla mezi námi výborná zábava, tempo naštěstí určoval pes, tak-
že nebylo pro nás nezvládnutelné, na Lysé hoře jsme se výborně najedli a 
pokochali nádhernými výhledy. 
Cesta dolů byla rychlejší a veselejší, protože už jsme měli polovinu z 20km za 
sebou a pes měl žízeň, tak spěchal …nevím jak je tedy možné, že jsme dora-
zili jedni z posledních. 
Po vyzvednutí lístečkového občerstvení jsme rádi poslouchali hudbu, která se 
snažila přehrát kolotočářské hity Michala Davida z 80.let, což byl skoro ne-
zvládnutelný úkol.  
Vzhledem k tomu, že letos se v areálu spojily dvě akce – V50 + místní pouť, 
tak kvituji, že děti dostaly jako bonus i vstupenky na atrakce. 
Ale kolotoče nemilují pouze děti, proto jsme mohli vidět zeleně obsazenou 
housenkovou dráhu s celou partičkou štábu V50 nebo jiné dospěláky na řetíz-
kovém kolotoči. 
Opět výborná akce díky výborné partě lidí a jejich nadšení.. proto znovu DĚ-
KUJEME. 

ZA ROK SE 

UVIDÍME 

Více fotek na www.odboryam.cz 


