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Rada Odborového svazu KOVO na svém jednání 16. 6. 2016 v Praze schválila Prohlášení OS KOVO k vládě ČR,
týkající se státní pomoci, poskytované zaměstnancům soukromých firem v případě restrukturalizace.
Prohlášení bylo dne 17. 6. 2016 odesláno vládě České republiky k rukám premiéra Bohuslava Sobotky.

Prohlášení OS KOVO
Rada OS KOVO vyzývá vládu ČR, aby při schvalování státní pomoci zaměstnancům soukromých firem v případě
restrukturalizace se ztrátou pracovních míst postupovala shodně ve všech odvětvích hospodářství ČR.
K této výzvě vede Radu OS KOVO diskutovaná pomoc zaměstnancům firmy OKD. Při restrukturalizaci jakéhokoliv
odvětví, či firmy od roku 1990 nedošlo k takovéto formě vládní pomoci.
Rada OS KOVO odmítá takovouto státní pomoc pouze vybrané firmě či odvětví, považuje ji za diskriminační
a nesystémovou.
Jsme přesvědčeni, že si i zaměstnanci z jiných odvětví zaslouží při případných restrukturalizacích stejný přístup vlády
ČR, jako v případě OKD.

Záběry z exkurze dne 15.6. 2016, kdy důchodci při Základní organizaci Energetika ArcelorMittal navštívili naši společnost.
Nejdřív proběhla projížďka autobusem po areálu, následně prošli provozy TAMEH s.r.o. Děkujeme vedení TAMEHu.
Bc. Sobolová Alena
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SPOLEČNÁ DEKLARACE
zástupců zaměstnanců, odborových organizací a svazů
hutního průmyslu a firem v rámci České republiky, Polska a Slovenska
Ve dnech 4. - 5. Května 2016 se na Slovensku, ve Žiaru, rekreačním zařízení odborů OS KOVO Třineckých železáren konalo 4.
setkání zástupců zaměstnanců, odborových organizací i odborových svazů z rámce většiny firem ocelářského průmyslu působících na
území České republiky, Polska a Slovenska.
Jako významní hosté a také s důrazem na vážnost situace v sektoru evropského ocelářství se jednání zúčastnili víceprezident
Odvětvového svazu hutnictví železa RNDr. Jaroslav Raab, předseda NSZZ Solidarnośč Adam Ditmer .
Účastníci jednání po výměně aktuální situace v jednotlivých firmách i zemích konstatovali, že ocelářský průmysl nejenom v jejich
zemích, ale i celé Evropské Unii je ve velmi složité kritické situaci a značně ohrožen z pohledu zachování produkce oceli na potřebné
úrovni a tím i pracovních míst a firem.
Ocelářský průmysl je v situaci projevující se krize, což vyžaduje výjimečná evropská opatření.
Účastníci jednání se shodli, že je aktuálně bezpodmínečně nutné evropské krizi ocelářství společně čelit všemi dostupnými prostředky
a přijali jednomyslně tuto Společnou deklaraci jejímiž hlavními aktuálními body k řešení a požadavky jsou:


Ocelářský průmysl je nedílnou a potřebnou součástí průmyslu EU, jeho rozvoje, tvorby pracovních míst a musí být i jako dědictví
historického vývoje zachován a podporován.



Odsuzujeme kroky, které dělají zaměstnavatelé – rušení pracovních míst z důvodů krizové situace na trhu v ocelářství.



Efektivně zdanit či zamezit dovozu tzv. špinavé oceli do EU a urychleně i účinně reagovat opatřeními proti záměrům ochrany trhu
některých zemí mimo rámec EU. Nedopustit přiznání statusu tržní ekonomiky Číně.



Spravedlivé podmínky prostřednictvím posílení regulací obchodních obranných nástrojů a redukce předběžné investigativní fáze
v případě přezkumu anti-dumpingové stížnosti, aby bylo umožněno urychlené přijetí preventivních tarifních opatření, jako tomu již
je v případě USA.



Pozastavit v krizovém období zpřísňování ekologických limitů v rámci EU a členských zemí s nalezením nástrojů ekonomické
podpory EU do ekologických investic ocelářských firem.



Realizovat opatření pro ekonomicky přijatelnou energetickou politiku EU i členských zemí z pohledu cen, investic, emisních
povolenek, apod.



V členských zemích EU prosazovat a realizovat změnu systému odměňování zaměstnanců za účelem přiblížení a sjednocení výše
mezd v daných odvětvích.



V členských zemích EU podporovat a realizovat změnu důchodových systémů s možností ekonomicky přijatelných předčasných
důchodů v důsledku restrukturalizace a vlivů krize ocelářského průmyslu.



Realizovat v rámci EU účinná dotačně podporovaná opatření v oblasti rekvalifikací zaměstnanců ocelářského průmyslu
a programů školství pro výuku a zachování ocelářských profesí v budoucnu.

Všichni zúčastnění jednání se shodli, že výše uvedené požadavky jsou adresované Evropské komisi i parlamentu EU, vládám,
odborovým evropským centrálám i členským svazům, zaměstnavatelům a je bezpodmínečně nutné, aby se jimi efektivně a urychleně
zaobírali. Zároveň bylo ve shodě všech konstatováno, že jsou ze svých úrovní připraveni požadavky plně podporovat, vzájemně
spolupracovat, medializovat a prosazovat.
Další společné jednání k vyhodnocení efektivity postupů a řešení požadavků, sebereflexi i další spolupráci se uskuteční dle vážnosti
situace v EU nebo na konci prvního čtvrtletí roku 2017.
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Podpis Dodatku ke KS AMEPO
dne 13.6.2016

TOHLE TADY JEŠTĚ
NEMÁME, ALE…
Doporučené tykání
zaměstnanců Kauflandu a Lidlu
Vedení skupiny Schwarz, pod niž patří
obchodní řetězce Kaufland a Lidl,
prosazuje, aby si všichni zaměstnanci
tykali a oslovovali se křestním jménem.
Změna firemní kultury se týká zhruba 375
tisíc lidí, kteří jsou v německé skupině
Schwarz zaměstnáni po celém světě
včetně 19 tisíc zaměstnanců v Česku. Do
českých prodejen Lidlu a Kauflandu se
tykání zavádí od dubna. Nejedná se však o
nařízenou povinnost, tykání má být
dobrovolné a vyjadřovat úctu ke kolegům.
„Kdo si nebude s kolegy tykat, izoluje se. A
to nedělají lidé, které potřebujeme,“ říká
však šéf skupiny Schwarz Klaus Gehrig.
Tato změna firemní kultury by měla vést ke
zjednodušení vzájemné komunikace v
souvislosti s globalizací obou řetězců,
vzájemná komunikace by pak měla být
věcnější a otevřenější.
Zdroj: www.mzdovapraxe.cz

DNE 7.6. 2616
se konalo setkání u GŘ se starosty
okolních obcí a městských částí Ostrava
za naší účasti.

KANDIDÁT NA PŘEDSEDU v ZO OS KOVO ArcelorMittal Karviná
Emil BUG, 52 let
Absolvent střední průmyslové školy strojnické. Jsem ženatý, mám dvě, dnes již
dospělé děti.
Moje první zkušenost v bývalém Jäklu již v roce 1980 ( brigáda-tažírna, stará
válečková pec, hrotovačky „ Kisserling“).
Od září 1982 stálý pracovní poměr převážně na pozinkovně jako pozinkovač,
později pecař-střídač.
Od roku 2004 uvolněný předseda odborové organizace.

Protože mi není lhostejná pozice zaměstnanců obecně, pracuji i pro některé další firmy (Shimano, Molnlycke) a byl
jsem také krajským sdružením odborových organizací zvolen do předsednictva OS KOVO.
Ostatními předsedy odborových organizací v rámci ArcelorMittal ČR jsem byl také zvolen do Evropské
zaměstnanecké rady.
Koníčky: především hudba (bohužel dnes již jen jako posluchač  ), právo, sem tam dobrý film. Na víc už nezbývá
čas.
Proč se ucházím o post předsedy? Rád bych dotáhnul svoji práci a úsilí do konce a byl u vzniku společné
Kolektivní smlouvy pro všechny zaměstnance ArcelorMittal v České republice a srovnal tak rozdílné pracovní,
sociální a platové podmínky jedné nadnárodní společnosti působící na území České republiky.
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Pálava 3.-5.6. 2016
Prožili jsme víkend na kolech na Pálavě. Počasí nám přálo, nikdo se nezranil, nálada výtečná, co více dodat...
Při zpáteční cestě jsme navštívili Brno, každý si vybral program dle svých zájmů.
Bc. Sobolová Alena

24.5.2016 se konal Sněm
ČMKOS
kterého se zúčastnil i předseda vlády Bohuslav Sobotka.
Za OS KOVO z naší Rady byl zvolen Krajským sdružením
Moravskoslezského kraje kolega Emil Bug a Alena
Sobolová. Více se můžete dočíst v Sondách či na
stránkách www.cmkos.cz

Bc.Sobolová Alena, MBA ZO Energetika
595 686 141 mobil 774 101 642 alena.sobolova@arcelormittal.com
Verner David ZO Laboratoře a Výzkum
595 684 034 mobil 724 937 020 david.verner@arcelormittal.com
Borůvka Pavel ZO Vysoké pece
595 686 254 mobil 724365533 pavel.boruvka@arcelormittal.com
Lúčan Luděk ZO Válcovny plechu F-M
558 482 946 mobil 721 427 805 ludek.lucan@arcelormittal.com
Bug Emil ZO ArcelorMittal Karviná
596 391 338 mobil 602 560 947 emil.bug@arcelormittal.com

STŘÍPKY

PORKOVÁK 4

PORKOVÁK
Rada odborů OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
ul. Vratimovská 689, 707 02, Ostrava - Kunčice,
tel. 59 568 4231,
E-mail:vspor01.ostrava@mittalsteel.com

