ČERVENEC 2018
ZPRAVODAJ

eNHáčko
VI.ročník

Vydává ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

číslo 7

Volby do všech orgánů ZO OS ArcelorMittal ČR
Marta Polášková

Rok 2018 je rokem volebním. V ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
budeme volit všechny funkcionáře, počínaje úsekovými důvěrníky, přes
výbory RÚD až po samotné vedení ZO.
Vzhledem k tomu, že jsme velká ZO, která čítá cca 1 200 členů rozdělených do
12 RÚD s celkem cca 80 úsekovými důvěrníky, kteří působí na Koksovně, Válcovnách, AMDS CR, AMEPO, Ředitelství, Dopravě a dalších závodech, nejsou
volby jednoduchou záležitostí. Všichni zapojení musí odvést kus práce a potřebují podporu svých členů. Na VZO byl předložen a schválen seznam členů Volební komise a stanoven termín první
schůzky na 18. 7. 2018. Na svém prvním zasedání Volební komise ZO (dále jen VK) dohodne harmonogram voleb, se
kterým budou seznámeni všichni úsekoví důvěrníci a následně všichni členové ZO. Také jej naleznete na internetových
stránkách: www.odboryam.cz a na nástěnkách. Volební konference je stanovena na 17. 9. 2018, kde se celé volby uzavřou. Volby se řídí Statutem a Volebním řádem ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika. Každá RÚD naší ZO má
svého zástupce ve VK. Tito lidé vám rádi odpoví na případné dotazy.

Zasedání globální odborové sítě IndustriALL Glo- Zájemce o nás- zaměstnance
Petr Slanina
bal Union ArcelorMittal
10. – 11. července 2018, Lucemburk
Vítězslav Prak

Jednání se zúčastnili odboroví předáci
z výrobních jednotek ArcelorMittal
v Evropě, Asii, Africe, Americe a Kanadě.
Zasedání zahájil svým vystoupením pan
Nicolas Schmit, ministr práce a sociálních
věcí Lucemburské vlády. Z jeho vystoupení bych zmínil dvě jeho
myšlenky. Řekl, že z globalizace by měli mít prospěch všichni, a
ne jenom velké nadnárodní korporace. A poděkoval firmě ArcelorMittal za to, že i když v Lucembursku již skoro nic nevyrábí,
má tam stále sídlo firmy a tím pádem tam odvádí daně.
Dalším řečníkem byl pan Bert Ville víceprezident pro lidské zdroje ArcelorMittal.
Pokračování na str.3

Korporátní řízení
Robert Kögler

Když o turbovně se říká, že je srdcem koksovny, tak odsíření jsou její ledviny.
Je to složité technologické zařízení sloužící k čištění koksárenského plynu, jehož součástí jsou i dva odhaněče čpavku. Mít
dva kusy je nezbytné pro dosažení žádané kvality plynu.
Pokračování na str.3

Nákup italské ocelárny ILVA
skupinou ArcelorMittal a my,
aneb úvaha předsedy ZO OS
KOVO AMČR

V červnu jsem se zúčastnil schůzky s představiteli firmy British Steel. Její zástupci dali jasně najevo,
že nemají zájem jen o stroje, ale
taky o nás o zaměstnance.
Pokračování na str.2

Setkání s předáky hornických odborových organizací
Ivan Pěknica

Na konci června se uskutečnilo pravidelné setkání s představiteli hornických odborových organizací.
Předseda Sdružení hornických odborů Rostislav
Palička na začátku naší schůzky zhodnotil změnu
stavu od našeho posledního setkání. Zatímco tehdy
se hornictví především vinou nezodpovědného manažerského řízení dostalo nad okraj propasti, dnes
je stav přiměřeně konsolidovaný. Naopak, nyní je
jeden ze zásadních odběratelů uhlí - ArcelorMittal
Ostrava určený k prodeji a nikdo neví, kdo a
s jakým záměrem huť koupí.
A tak je jasné, že horníci mají velký zájem dozvědět
se více o tom, co se v huti děje. Během diskuze se
ale dostalo i na jiná témata. Stále větší problémy
jsou při šetření pracovních úrazů, posuzování nemocí z povolání a s obstrukcemi pojišťoven.
Pokračování na str.3

Vítězslav Prak

KRÁTCE

Dopředu avizuji, že celý tento článek není postaven na faktech,
 Financujeme právní pomoc pro našeho člena ve věci
ale na mých úvahách podložených dlouholetou zkušeností
uznání pracovního úrazu
z prostředí firmy, kterou vlastní rodina Mittalů, na mém více jak  Uskutečnil se výlet do Sloupsko-Šošůvských jeskyní
třicetiletém působení v ocelářské firmě, která se kdysi jmenova Turnaj v tenise se v letošním roce bohužel nedohrál a to
la Nová huť Klementa Gottwalda a většina z nás pamětníků, ji
z důvodu nepřízně počasí
zná pod názvem enháčko.
Pokračování na str.2
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Zájemce o nás - zaměstnance
….pokračování ze str.1
Prodej naší huti je v plném proudu a finální tři zájemci jsou přísně tajní. Přesto jeden z investorů
projevil zájem setkat se se zástupci zaměstnanců
a zmapovat situaci i tady. Má to logiku, protože
firma našeho typu je majiteli k ničemu, pokud nemá zaměstnance, kteří umí svou profesi.
Není mou snahou mezi těmito „tajnými“ zájemci,
někoho preferovat, ale pokud je mezi nimi firma,
která dá najevo svůj zájem a ještě předloží svůj
záměr do budoucna, tak se začíná spolupráce
úplně jinak, než s někým, kdo je tajný.
Vyzkoušeli jsme si, jak to vypadá, pokud se nevede dialog, ale jen korporátně řídí. Asi budeme ve
většině, kdo si myslíme, že to není to pravé ořechové. Proto zcela logicky je příjemné od zájemce
slyšet, že nechce naši firmu jako figurku ve svém
korporátu, ale chce firmu, která se umí prosadit
pod svým vlastním vedením.
Uvidíme, jak to další firmy se zaměstnanci myslí
vážně.

ZAMĚSTNANCI TVOŘÍ
HODNOTY
Nákup italské ocelárny ILVA ….. Pokračování ze str.1
Ti nejstarší pamětníci dodnes mluví o tom, že celý život robili na Donbase.
Ale pojďme k věci. Pan Mittal (nebudu používat název ArcelorMittal, protože rodina Mittalů je většinovým majitelem ArcelorMittal, takže pouze ona rozhoduje o tom, co se bude ve skupině dít) se rozhodl, že je třeba koupit největší, byť
krachující ocelárnu v Evropě.
To je přesně jeho styl! Koupit za hubičku, lépe řečeno převzít ocelářskou firmu, která je v problémech a do budoucna
na tom vydělat miliardy! Jeho plán je přímo ďábelský! Díky dohodě s bývalou italskou vládou by měl převzít ocelárnu
ILVA za takový pakatel, že hned v prvním roce provozování by byl schopen dluh splácet z výnosů firmy ILVA! Tomu se
říká kšeft!
Vůbec se nedivím italským odborářům, kteří protestují proti zamýšlenému hromadnému propouštění zaměstnanců po
převzetí jejich firmy Mittalem, které by podle jejich slov měla zaplatit italská vláda. Naprosto chápu legitimní požadavek
municipální vlády (něco jako naše krajské zastupitelstvo), aby nová italská vláda přehodnotila podmínky, na kterých se
předešlá italská vláda dohodla s Mittalem
v souvislosti s převzetím ocelárny ILVA.
Závěrem jen krátce. Patnáct let jsme se pod Mittalem
učili parkovat, chodit po schodech, nekouřit, netelefonovat při chůzi. A teď nás prodají, i kdyby nekoupili
ocelárnu ILVA. Mittal ždímal naši firmu patnáct let.
Za tu dobu si vyvedl z Ostravy cca. 50 miliard korun
a další miliardy dostane od toho, komu huť prodá!
Myslím si, že je na čase, aby se podělil alespoň částečně o letošní zisk se svými již skoro bývalými zaměstnanci. Dovedu si představit, že by před prodejem AMO a dalších společností (AMDS CR ,
AMEPO, AMTPO) byla ze strany společnosti AMO
vyplacena nad rámec KS všem zaměstnancům částka 15 000 Kč, jako poděkování za patnáctiletou loajalitu firmě ArcelorMittal.
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Zasedání globální odborové sítě …..
Pokračování ze str.1
Ve svém vystoupení se nás snažil přesvědčit o
tom, že otevřená komunikace se svými zaměstnanci je pro ArcelorMittal a pro něho osobně
velmi důležitá. Zeptal jsem se ho tedy, proč firma otevřeně nekomunikuje se zaměstnanci
v Ostravě a nechává tisíce lidí v nejistotě? Odpověď byla přesně taková, jakou jsem očekával.
V této situaci Vám nemůžeme sdělovat informace, proces prodeje je neveřejný.
Prezentaci poradní a auditorské firmy SYNDEX
přednesl pan Philippe Morvannou. Ze zprávy
vyplývá to, co všichni dobře víme. ArcelorMittal
dlouhodobě do většiny jednotek neinvestuje,
pouze z nich vyvádí zisky. Situace na trhu
s ocelí je dobrá, marže jsou cca 270 dolarů na
tunu.
V následné panelové diskusi, do které se zapojila většina delegátů, byla obšírně popsána situace ve výrobních jednotkách na Ukrajině i Kazachstánu, Jižní Africe a Maroku, Brazílii, Argentině, Mexiku, Spojených státech a Kanadě, České republice, Belgii, Francii, Španělsku, Polsku, Rumunsku a Itálii. Shodli jsme se na tom, že ve většině zemí
se velký důraz klade na bezpečnost (pokud možno ať to nestojí moc peněz), že jsou obrovské rozdíly ve mzdách (jsou
jednotky ArcelorMittal, které svým zaměstnancům platí jen několik málo set euro měsíčně) a že by měl skončit boj mezi
jednotkami uvnitř ve skupině.
Druhý den jsme schválili rezoluci, ve které mimo jiné upozorňujeme na nutnost pokračovat v dialogu mezi odboráři v
ArcelorMittal na celosvětové úrovni.
Byla to pro nás z Ostravy vlastně taková labutí píseň. První a zároveň poslední setkání odborářů na celosvětové úrovni
v rámci ArcelorMittal.

Korporátní řízení ….Pokračování ze str.1
Nastane-li potřeba jeden odstavit a zregenerovat, ten druhý krátkodobě zaskočí za oba. V dubnu 2017 došlo u jednoho
k zhavarování a po následné kontrole i k nemilému zjištění, že již nelze opravit. Lidský organismus si z výpadkem jedné ledviny často dokáže poradit, ta druhá zesílí a naroste. To ale v případě odhaněče z titanu a nerezu neplatí a nutnost vystavět nový bylo od začátku jasné jako facka, protože zbylý, dlouhodobě přetěžovaný kus, nemusí vydržet věčně.
Jelikož se nejedná o žádného drobečka, i finanční částka na zhotovení a pořízení je tomu odpovídající. Koksochemie
je propojený celek, výpadek jednoho článku z tohoto řetězce postupně ochromí celý systém a dlouhodobě nečištěný
plyn může způsobit komplikace všem, kteří ho používají. V nedávné minulosti koksovny byla etapa, kdy provozovat bez
nezbytné rezervy by bylo bráno jako „wyzwa“ a hrdinný počin, ale současné vedení závodu, vědomo si rizika, začalo
ihned jednat o schválení financí na tuto investici. Avšak žádat korporátní mašinerii o peníze je jako boj Dona Quichota
s větrnými mlýny, pouze místo brnění a meče se vyzbrojit trpělivostí, odhodláním a argumenty. Chci se mýlit, ale zdlouhavost tohoto procesu mohla být způsobena i připravovaným prodejem a schvalování investice tak mohlo být záměrně
oddalováno? Více než po roce, po poslední argumentaci ředitele závodu v Lucemburku, byly finanční zdroje na nový
odhaněč uvolněny. Vše je konečně v běhu, zhotovení a následná montáž tohoto unikátního zařízení potrvá nejméně 6.
měsíců.
9. 7. 2018 zkolabovala i druhá ledvina!

Setkání s předáky

…. Pokračování ze str.1

Agenturní zaměstnávání je v hornictví
na vzestupu. A podobně jako v naší
hutní firmě jsou i agenturní horníci
hodnoceni jinak než kmenoví. I když,
jak připomněla předsedkyně odborové
organizace povrchových pracovišť Monika Němcová, v poslední době se
díky odborům podařilo agenturním
zaměstnancům zajistit výrazně lepší
platové podmínky.
Co se týče pracovníků, jestliže se na huti snažíme těžce získat jakoukoliv pracovní sílu do výroby, horníci na tom nejsou vůbec lépe.
Je hodně podnětné setkat se s kolegy z jiného oboru, problémy které řešíme, jsou totiž velmi podobné. A díky těmto
schůzkám si můžeme navzájem pomoci. Protože hornictví a hutnictví jsou spolu spojené ať chceme nebo nechceme.
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Ještě máme co dohánět !!!

Že prý je to marné
Že prý jsou tři firmy, co koupit nás míní,
že prý jsou solidní a hlavně upřímní.
Že prý mají zájem o naše výrobky,
že prý se proto účastní výběrovky.
Že prý to je celkem normální praxe,
že prý jsou dost běžné tyto transakce.
Že prý po Ostravě velmi prahnou,
že prý se již prošli pod Hlavní branou.
Že prý jsou všichni movití a draví,
že prý jsou finančně dosti zdraví.
Že prý je vážený každý zaměstnanec,
že prý ho nečeká padák či kopanec.

VÍTKOVICE

ARCELORMITTAL OSTRAVA

Že prý chtějí stále vyrábět dále,
že prý to rozhodli ve své centrále.
Že prý to Komise všechno hlídá,
a také Vláda, co pořád se střídá.
Že prý to ale je všechno tajné,
proto se neptejte, je to marné!

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

Pořádá 6.října 2018 turistický zájezd do Polských Beskyd

na horu Skrzyczne
Cena pro členy a rodinné příslušníky
ZO OS KOVO ArcelorMittal ČR - 100,-Kč
Cena pro ostatní - 200,-Kč
(Cena zahrnuje pouze dopravu)

Závazné přihlášky s účastnickým
poplatkem do 25.9.2018 u Jitky
Javůrkové tel.2051

Harmonogram:
7:00 odjezd od Domu kultury města Ostravy
7:30 odjezd od Kauflandu – Havířov
9:00 příjezd do sedla Przelecz, trasa má 12 km, převýšení 700 m, na
Skrzycznem je horská chata možnost občerstvení, dolů vede i lanovka
17:00 odjezd
19:00 příjezd do Havířova, Ostravy
(upřesnění časů v autobuse)
Upozorňujeme, že každý absolvuje zájezd na vlastní nebezpečí!

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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