LEDEN 2017
ZPRAVODAJ

eNHáčko
V.ročník

Vydává ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

číslo 1

Vážené kolegyně a kolegové
V roce 2017 Vám přeji hlavně hodně zdraví, štěstí, osobní spokojenosti a pevné nervy. Jsme bohužel zase o rok starší,
ale určitě také moudřejší. Nechci se ohlížet zpátky, protože jak říká pseudoklasik: „Čo bolo, to bolo, terazky je kríza!“ A
když se ohlédneme několik let zpátky, pořád byla krize. Ať již taková, nebo maková. Od té doby, co nás koupil pan Mittal jsme mu vydělali 40 miliard, které jsou pro Ostravu nenávratně, slušně řečeno v čudu a krize je stále tady.
Dnes jsme fabrikou, která je těžce podfinancována. Neinvestujeme do nových technologií, ani do stávajícího výrobního zařízení (až na malé výjimky), investice do ekologických projektů jsou z velké části hrazeny
z prostředků Evropské unie. Několikrát schválená nová ocelárna zřejmě
v dohledné době (10 let) nebude a v poslední době diskutovaná investice
do nové válcovací tratě je podle slov člena Dozorčí rady také zamítnuta.
Havárie na vysoké peci také není nic k výskání. Kdo za ni doopravdy může nevím, ale vím, že tuto ztrátu budeme jen těžko dohánět. Přes to
všechno musíme dojednat solidní mzdový nárůst. Prioritou jsou v letošním
vyjednávání tarify, které se nezvyšovaly od roku 2008. Vím, že to vyjednavači nemají snadné, ale pokud budeme schopni je důrazně podpořit, výsledek bude určitě dobrý.
Shrnuto, podtrženo, letošní rok bude zase náročnější než ten loňský. Může nás ale těšit, že bude určitě lehčí, než ten
příští.
Vítězslav Prak předseda ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

Novoroční předsevzetí
Robert Kögler

Každý majitel společnosti chce mít
svou firmu ziskovou.
Musí tvořit něco, o co je na trhu zájem.
Musí mít servis, který se postará, aby
to bylo na čem udělat, ruce, které to
vyrobí a hlavy, co to dokáží dobře prodat. Je si vědom, že největším bohatstvím takového podniku jsou jeho zaměstnanci.
Pokračování na str.2

Kantýna – Koksovna

Ing. Petr Slanina

Záměrem projektu modernizace
kantýn, jak tvrdí zástupci vedení
společnosti, je docílit kulturnějšího
prostředí, zvýšit efektivitu stravovacích zařízení a především vyhovět
přísným nárokům na hygienu.
V lednu 2015 byl odborům předložen
návrh na změnu závodního stravování.
Pokračování na str.2

Po přerušení vyjednávaní v červnu
2016 jsme opět začali jednat 6. 12.
2016. Od té doby proběhlo 5 kol
kolektivního vyjednávání.
Před tímto zahájením jsme zaměstnavateli zaslali naši představu o nárůstu
mezd a jiných změnách v dosud dojednané KS.
Zaměstnavatel nás informoval, že
opouští myšlenku zavedení kafeterie
na roky 2017-2018 a pravděpodobně
do konce platnosti nové KS. Věříme,
že k tomuto rozhodnutí přispěl námi
organizovaný dotazník ke kafeterii,
čímž ještě jednou všem zúčastněným
děkujeme. Zaměstnavatel chce 1,5 –
2 % z případného nárůstu použít na
dorovnání diferenciačních tarifů.

Úspora za každou cenu
Ivo Maceček

V právě dojednávané KS je také
změna v odměňování dárců krve a
krevní plazmy.
Doposud platilo, že v den odběru byl
dárce uvolněn ze zaměstnání s náhradou mzdy (podle platného ZP) a
jako bonus od zaměstnavatele obdržel odměnu ve výši 500 Kč. Po úpravě je částka při darování krevní plazmy snížena na polovinu a je vyplacena pouze tehdy, když se odběr uskuteční v den, kdy nemá dárce směnu.
Podle mého názoru toto bude mít za
následek snížení počtu odběrů krevní

plazmy. V Česku podle transfuzních
stanic chybí až 150 tisíc dárců krve a
KRÁTCE
krevní plazmy. Ne všichni lidé jsou
zdraví a ochotní darovat krev či krev-  Každý zaměstnanec musí být svým nadřízeným seznámen se svým hodnocením
ní plazmu. Proč podnikat kroky ve V lednové výplatě bude doplatek odměny
doucí k jejímu omezování?
Proto mi záměr zaměstnavatele při- za EBIT dle KS
 Zájemci o vstupenky do CineStar se napadá krajně nešťastný.
hlaste u svých úsekových důvěrníků

 Ve Francii byl schválen zákon, který za-

Jednání s předsedou svazu
Vítězslav Prak

V úterý 10. ledna jsme s kolegy Pavlem Fichnou a Jardou Jankem jednali
v Praze s Jaroslavem Součkem – předsedou Svazu OS KOVO a místopředsedou Liborem Dvořákem o vztazích mezi předsedy základních organizací v AMO a dceřiných společnostech a také o pseudodemokracii v OS
KOVO.
Pokračování na str.2
eNHáčko
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ručuje zaměstnancům, že po pracovní
době nemusejí reagovat na mail a tel.
 Bruslení rodičů s dětmi se zúčastnilo
cca 200 zaměstnanců a rod.příslušníků
 Máme ještě volná místa na lyžařský zájezd v březnu do Krkonoš
 18.2.pořádáme turnaj ve stolním tenise
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Novoroční předsevzetí pokračování ze str.1

Kantýna – Koksovna pokračování ze str.1

V posledním čtvrtletí minulého roku byly na válcovně rekordní výroby. Na tomto úspěchu se podepsala i práce
jiných závodů a jak už to bývá tradicí, tento úspěch se
stal cílem a výzvou pro rok letošní. To za situace, kdy
kolem sebe vidím stále častěji „oranžové přilby“. Jedná
se o mladé lidi nebo agenturní zaměstnance. Dnes již
bývají zařazováni i na náročnější výrobní pozice, nejen
na přidružené a servisní práce, jako tomu bylo zpočátku.
Bohužel, jen zřídka se najde někdo profesně zkušený,
protože rčení: „Za branou jich stojí stovky“, už dávno neplatí. V takovém složitém prostředí jako je hutní odvětví,
trvá doba zácviku, než je pracovník zcela samostatný i
několik měsíců. O to větší nároky jsou kladeny na nás, co
tu pracujeme už desítky let, protože mimo svých úkolů
jsme také jejich očima a někdy i mozkem.
Všechno by bylo snesitelnější, vidět jasné uznání této
kolektivní snahy, rychle a kvalitně dohodnutou kolektivní
smlouvou, včetně růstu mezd. Začal rok 2017 a to je obvyklá doba, kdy se dávají novoroční předsevzetí. Toto je
jedno, které by uvítali všichni zaměstnanci AMO.

Ptali jsme se: Co to přinese? Zaměstnavateli snížení nákladů a zaměstnancům zhoršení kultury stravování? Zrekonstruovanou a na noční směně bezobslužnou kantýnu s automatem na chlazená jídla? Je pro nás nepřijatelné, aby za-

městnanci v těžkých provozech neměli stejnou možnost
stravování jako ostatní. Svůj nesouhlas jsme vyjádřili i dopisem generálnímu řediteli společnosti, ve kterém jsme žádali
o zastavení projektu, který je podle našeho názoru namířen
proti zaměstnancům. Nutno podotknout, že i vedení závodu
bylo proti provozování kantýny na nočních směnách bezobslužně. Výsledkem veškerého snažení je kantýna po rekonstrukci a automat na noční směně. A tak se 19. 12. 2016, po
rekonstrukci otevřela kantýna na Koksovně. Je velice pěkná,
ale jen těžko uspokojí žaludek zaměstnance na noční směně, když automat nefunguje, nebo mu zbaští peníze a alobal
nevydá. Pro tyto případy je na automatu telefonní číslo pro
reklamaci na pevnou linku i mobilní telefon. Voláte a obě
zvoní v kantýně, kde není obsluha. Chtějí nám tím snad něco naznačit? Přibyl i automat na kávu a doplňkový sortiment.
Problémy s výdejem chlazených jídel za peníze přetrvávají.
Automat není žádná výhra, a proto si situaci ještě sami nezhoršujme. Do automatu je nutno vhazovat mince a ne se
snažit automat obelstít náhradními variantami. Automat to
poškozuje a my máme prázdný žaludek .

Jednání s předsedou svazu pokračování ze str.1
Po asi dvouhodinové diskusi jsme došli ke shodnému názoru, že situace v Ostravě je dlouhodobě hodně špatná. Bohužel nikdo ze zúčastněných nenašel recept na její zlepšení. Nejhorší na celé věci je ale to, že tento stav nahrává zaměstnavateli, který jej umně využívá, hlavně při kolektivním vyjednávání. A byl by hloupý, kdyby tak nečinil.
Uvedu jeden příklad z předminulého týdne. Při kolektivním vyjednávání strana zaměstnavatele řekla, že nárůst mezd
bude pouze tehdy, když zástupci zaměstnanců (předsedové Základních organizací) podepíši nový Pracovní řád. Takové
veřejné vydírání jsem v rámci kolektivního vyjednávání nezažil! Pravda,
v době působení Podnikové odborové rady jsem byl řadovým členem odborů, takže nevím, co se tehdy při vyjednávání dělo. Ale jsem skálopevně přesvědčen, že pokud by si zaměstnavatel nebyl jist podporou některých zástupců zaměstnanců, nikdy by si takové ultimátum nedovolil.
Bohužel problematika OS KOVO je ještě složitější. Již několik let upozorňujeme své kolegy v Základních organizacích a také vedení Svazu, že Stanovy
OS KOVO jsou nedemokratické. Vím, že tento výraz je hodně silný, ale nemohu si ho odpustit. OS KOVO dokonce nepřijal zásadní opatření ani po
odchodu největší základní organizace – mladoboleslavské škodovky.
Možná Vám to bude jedno, nebo se jako odboráři ptáte, co se děje? Je to
jednoduché. Jsme jedna z největších organizací v OS KOVO (více než 1 000
členů má v OS KOVO jen 6 dalších základních organizací), přesto nemáme
v řídících strukturách svazu žádného zástupce. Jestliže ročně odvádíme na
svaz skoro milion korun na členských příspěvcích, tak bychom na řízení svazu měli mít také nějaký podíl.
eNHáčko
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Finanční novinky, které se v roce 2017 dotknou českých domácností
Letošní změny ve světě financí se dotknou úplně každého. Týkají
se podnikatelů, nezaměstnaných, lidí, kteří si spoří na stáří, rodičů malých dětí, ale i těch, kdo si berou půjčku či kupují nemovitost. Jak konkrétně? To zjistíte v následujícím přehledu.
1. Minimální mzda
Od ledna se zvyšuje měsíční minimální mzda na 11 000 korun,
hodinová na 66 korun. Roste i mzda zaručená (garantuje nejnižší
částku, kterou mohou zaměstnanci určitých profesí za práci dostat).
2. Bonus na dítě
Zvýší se limit pro přiznání daňového bonusu na dítě. Ten je vyplácen, pokud je vypočtená daň z příjmů nižší než výše daňového zvýhodnění na dítě. Spočítáte si třeba, že máte platit daň 10
000 korun, ale daňové zvýhodnění na dítě je ve vašem případě
13 404 koruny. Ty 3 404 koruny vám stát vyplatí jako bonus.
Musíte však splnit podmínku, že vaše roční příjmy jsou alespoň
šestinásobkem minimální mzdy, nově tedy 66 000 korun. Navíc
by se nyní do těchto příjmů neměl započítávat příjem z nájmu a z
kapitálového majetku. Toto pravidlo je ve schvalovacím procesu.
3. Invalidní důchod
Minimální mzda pro zaměstnance s invalidním důchodem bude
stejná jako pro všechny ostatní pracovníky, tedy 11 000 korun. S
tím souvisí i zvýšení příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením o 700 korun.
4. Vyšší zvýhodnění na děti
Rodičům se dvěma a více dětmi zůstane více peněz, zvyšuje se
daňové zvýhodnění na děti. Zaměstnancům poměrnou část slevy
započítává zaměstnavatel, podnikatelé si ji uplatní v daňovém
přiznání.
Sleva se netýká podnikatelů, kteří uplatňují výdaje paušálně a
příjmy z podnikání u nich tvoří přes polovinu všech příjmů.
5. Důchody a dávky

mocenského pojištění a náhrady mzdy v pracovní neschopnosti.
U měsíční pracovní neschopnosti při hrubé mzdě 30 000 korun
dostane nemocný přibližně o 170 korun více.
Nově je zrušena horní hranice měsíční výše rodičovského příspěvku, dávku je možné čerpat až do 32 tisíc korun. Úplně se
ruší podmínka, že děti mladší dvou let mohou být v předškolním
zařízení maximálně 46 hodin v měsíci.
Byla zavedena nová dávka pro otce. Letos prvně budou moci
čerství tatínkové nastoupit na takzvanou otcovskou poporodní
péči. Z nemocenského pojištění bude otec jeden týden dostávat
70 procent vyměřovacího základu svého výdělku. Podpora bude
stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství. Nástup na
„otcovskou“ bude možný v období šesti týdnů ode dne narození
dítěte, týdenní volno nelze přerušit.
6. Penzijní připojištění
Od ledna platí, že lidé si mohou odečítat více peněz od daňového
základu, pokud si v systému doplňkového penzijního spoření
ukládají dost peněz. Nově bude nejvýhodnější měsíční úložka 3
000 korun. K první tisícovce stát přidá příspěvek 230 korun, to
zůstává stejné. Nyní však bude možné odečíst z daňového základu 2 000 korun měsíčně místo současné tisícikoruny.
Kolik lze ušetřit:
měsíční příspěvek klienta 3 000 Kč
roční příspěvek 36 000 Kč
od daňového základu lze odečíst 24 000 Kč
daňová úspora 24 000 x 15 % = 3 600 Kč
7. Příspěvek zaměstnavatele
Zaměstnavatelé mohou nově posílat zaměstnancům víc v daňově zvýhodněném režimu. Místo 30 000 korun platí nyní limit 50
000 korun za rok. Je společný pro roční platbu na smlouvu o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření a životním pojištění. V součtu může zaměstnavatel na tyto produkty zaměstnanci přispět až 50 000 korun, které jsou osvobozeny od daně z
Jak se mění sleva z daně z příjmů
příjmu fyzických osob i platby sociálního pojištění a zdravotního
2016
2017
pojištění.
1. dítě
13 404 Kč
1. dítě
13 404 Kč
9. Životní pojištění
2. dítě
17 004 Kč
2. dítě
19 404 Kč
Stejně jako u doplňkového penzijního spoření bude možné od
daňového základu odečítat 24 000 korun za rok místo dosavad3. a další dítě
20 604 Kč
3. a další dítě
24 204 Kč
ních 12 000 korun. Ušetřit tak lze na daních až 3 600 korun ročNemocenská je mírně vyšší. Mění se takzvané redukční hranice ně.
vyměřovacího základu, který slouží pro výpočet výše dávek neZdroj: http://finance.idnes.cz/

Bruslení
Ing. Jiří Pyš

Společné bruslení na konci roku byl nádherný zážitek, kdy jsem mohl během svátků
potkat kolegy z práce a hlavně poznat jejich ratolesti a blízké, protože rodina je to
nejdůležitější co máme. Moc se těším na další podobné akce a přimlouval bych se,
ať huť sponzoruje více takových setkání, kdy se mohou setkat zaměstnanci i se svými rodinami.
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K 31.12.2016 využívá námi nasmlouvané nadstandartní podmínky 5 729 uživatelů.
Aktuální tarify jsou na našich webových stránkách.

Adventní Olomouc
Ing. Jitka Javůrková

Tak jako již tradičně pořádala naše ZO zájezd na adventní trhy.
Tentokrát to bylo do Olomouce.

Ekologická
Venku je zima a mrzne jak sviňa,
doma si zatápím i kusy z lina.
Na minihuti - tam pracuji s chutí,
výborný nápad teď mám!
Před halou čeká na vychladnutí
hromada dost žhavých bram.
Vzal bych si domů jednu z těch bram,
do sklepa pod svůj dům já si ji dám.
Nádherné město umocněné adventní atmosférou opravdu stálo za to. MajestátBude tam žhaviti do jara teplého,
ní radnice s orlojem, sloup Nejsvětější Trojice a spousta historických domů dě- z komína nepůjde vůbec nic špatného.
laly na návštěvníky trhu mocný dojem. Stánky s rozličným zbožím stály na DolA pak, když ta brama vychladne,
ním i Horním náměstí a bylo jich opravdu spousta. Nabízely vánoční ozdoby,
vrátím ji, to je přec tak snadné!
svíčky, keramiku, šály a šátky, výrobky ze dřeva a z kovu, hračky, no prostě
mnoho všeho. A nechyběly ani stánky s občerstvením, kde jste si mohli dát
Velmi tak pomůžu ekologii,
to teplo beze ztrát využiji!
třeba i šneky. A samozřejmě tradiční výborné punče. Ty jsou na Olomouckých
trzích opravdu vyhlášené. Nejenže zahřály, ale i výborně chutnaly. Času bylo
dost, tak nám zbyl i k návštěvě místního muzea se zajímavou expozicí historie a přírody okolí Olomouce. Po setmění
byla vánoční atmosféra ještě působivější. Rozsvítily se světýlka, hrála hudba, všechno jen zářilo. A taky množství lidí na
trzích notně zhoustlo. Ještě, že jsme si stánky prohlídli v klidu dopoledne. A to již nastal čas, vrátit se zpět domů. Plni
dojmů, příjemně unaveni a obtěžkáni dárky jsme nasedli do autobusu a ujížděli do našich domovů, abychom si i tam
vychutnali adventní atmosféru.

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
Pořádá 27.1.2017 lyžařský zájezd do skiareálu Buková Hora
Cena pro členy a rodinné příslušníky
ZO OS KOVO ArcelorMittal ČR - 100,-Kč
Cena pro ostatní - 350,-Kč
Cena zahrnuje pouze dopravu
Cena nezahrnuje skipasy, pojištění
Akce skipas 1+1 zdarma v časopise Snow č. 99
- Odjezd v 6:30 z Havířova parkoviště u Kauflandu u AN
7:00 z Ostravy parkoviště Domu Kultury
- Předpokládaný odjezd zpět 16:15

Závazné přihlášky s účastnickým poplatkem přijímá Ing. Jitka Javůrková tel.2051 jitka.javurkova@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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