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Lejsek
Josef Lejsek
se narodil 27.3.1948. Po ukončení učiliště hutního oboru
nastoupil do Lisovny plastů, kde při zaměstnání absolvoval
průmyslovou školu. Dne 1.6.1986 nastoupil na Novou huť
do profese předák spékárny aglomerace na vysokých pecích. Byl od té doby také aktivní v odborových funkcích a
v roce 1.11.1993 byl zvolen předsedou ZO Vysoké pece.
Od roku 1996 vykonával také funkci člena Dozorčí rady
Vysokých pecí jako zástupce zaměstnanců, až do roku
2006. Odborářem byl od roku 1963.
Byl dlouholetým předsedou Hutnické odvětvové sekce OS
KOVO, současně i předsedou Rady sekcí OS KOVO, členem předsednictva OS KOVO a členem naší Rady odborů
ArcelorMittal Ostrava.
Zemřel 25.12. 2013 ve svých nedožitých 66 letech.
Patřil mezi pracovité a obětavé kolegy. Budeš nám Pepo
chybět!
Čest jeho památce.
kamarádi z Rady

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ K 13.1. 2014
Jsme po 2 vyjednávacích kolech, letos vyjednáváme pouze mzdovou část Kolektivní smlouvy na roky 2013-2015 a
ty části z jiných kapitol, kde dochází k vyjednávání každý rok (např. počet rekondicí).
Zaměstnavatel na začátku deklaroval, že vyjednávání nechce prodlužovat, nicméně čas ukončení mzdové části
k 31.12.2013 již minul. Strana zaměstnavatele nechce navyšovat celkové náklady na zaměstnanost. Strana
odborů požádala o schůzku s generálním ředitelem k vyjádření nespokojenosti k návrhům zaměstnavatele a se
zamýšlenými projekty v oblasti snižování zaměstnanosti.
Pozn. Nic nejde samo, vyjednávání není žádná legrace a čím méně vás odborářů budeme mít v zádech, tím to
půjde hůř. Věřte, že heslo: „V jednotě je síla“ má svůj význam.
Bc. Sobolová Alena
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CO PŘINÁŠÍ NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK
Podobu člověka lze zaznamenat jen s jeho souhlasem. Znamená to, že nemohu vyfotit kamarády na večírku, aniž budu mít
jejich souhlas?
Pořídit fotografie konkrétní osoby lze jen s jejím svolením. Ale existují určité výjimky, takzvané zákonné licence, kdy souhlas
nahrazuje zákon. Je tomu tak pro případy úřední, umělecké, vědecké nebo zpravodajské a nově též pro případy veřejného
vystoupení osoby v záležitosti veřejného zájmu (například na jednání zastupitelstva obce) nebo pro účely ochrany vlastních
práv (například záznam ústního uzavření smlouvy).
 Nový občanský zákoník, 2014, se týká fyzických i právnických osob (společností). Řídí se tedy podle něj všichni.
 Nejvíce změn se týká dědictví. Tam přináší nový zákoník mnoho možností, jak naložit s majetkem. Například dědickou
smlouvu nebo odkaz. Rozšiřují se také dědické třídy, dědí i sestřenice a bratranci.
 Další velmi zásadní novinkou je ochrana slabších a znevýhodněných stran. Při uzavírání smluv je více volnosti, je to ovšem
spojené s větší odpovědností za vlastní jednání.
 Ruší se tabulkové částky náhrady při poškození zdraví. Jednotlivé případy se budou posuzovat individuálně.
 Ruší se bytové náhrady. Majitel bytu vám po skončení nájmu nemusí hledat nové bydlení.
 Zvíře už není věc, ale živá bytost.
 Společnost s ručením omezeným můžete založit už s jednou korunou vkladu. Zápisy do rejstříku provádí i notář, takže se
celá procedura zrychlí.
 Podnikat lze už od šestnácti, stačí, když s tím budou souhlasit rodiče a soud.
 Dítě, které dosáhlo 16 let a je schopno se samo živit, může být po souhlasu rodičů a soudu prohlášeno svéprávným se
všemi právními důsledky.
Nová pravidla platí například pro přiznávání otcovství. Nikoho už nepůjde úplně zbavit svéprávnosti. Půjde ji pouze omezit.
I mladší 18 let mohou podnikat a chovat se jako dospělí, pokud budou finančně soběstační a rodiče a soud s tím budou
souhlasit. Manžel nemůže prodat byt, ve kterém bydlí jeho nezaopatřená rodina, a dostat ji tak do svízelné situace.
Uspořádat dědictví se dá mnoha způsoby a odkázání domu nebo bytu lze podmínit například úspěšným dostudováním potomků nebo péčí o vašeho čtyřnohého miláčka. Můžete také svůj oblíbený předmět, ať obraz, knihu či šperk, vyjmout z dědictví a odkázat nejlepšímu příteli nebo prostě osobě, kterou si vyberete. Nové stavby budou automaticky součástí pozemku a
majitelé starých budou mít vzájemné předkupní právo. Naopak pokud vlastníte nemovitost nebo její část, můžete ji za určitých
okolností prodat komukoliv a nemusíte ji nabízet spoluvlastníkům. Zvíře se změnilo z věci na živého tvora a podle toho je
třeba s ním nakládat. Nově jsou ochráněny i vámi zvláště oblíbené věci. Když někdo porazí váš památný strom nebo zničí
rodinné fotky, bude vám muset škodu nahradit. Od Nového roku jde uzavírat smlouvy již pouze podle občanského zákoníku a
smluvní strany mají daleko větší volnost v dohodách. Naopak také dostávají daleko větší zodpovědnost za to, co podepisují a
k čemu se zavazují.
I v obchodním styku bude více chráněna slabší strana. Nikdo například nebude moct zneužít vaši finanční tíseň. Lépe budou
lidé také chráněni před lichvou. Když nebudete moci přečíst kvůli drobnému písmu část ujednání nebo rozumět obsahu
smlouvy, kterou vám předloží telefonní operátor či banka, nebudou nejasné části platit, pokud by vás znevýhodnily.
Více peněz za zranění. Speciálně chráněni jsou i spotřebitelé. Zvláště u smluv sjednaných na dálku, tedy telefonem, přes
internet, na předváděcích akcích, nebo když vás prodejce chytne na ulici. Tam můžete bez udání jakýchkoliv důvodů od
smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření. Nově se tato možnost vztahuje i na situace, kdy takovou dohodu podepíšete
v provozovně nebo prodejně obchodníka.
Zásadně se mění i náhrady škody pro poškozené. Končí tabulkové tarify a odškodnění za zranění se bude stanovovat podle
individuální situace a míry újmy zraněného a jeho blízkých.
S novými paragrafy se musí seznámit i právnické osoby (majitelé firem či nadací), které se od ledna také řídí novým soukromým právem. Pro založení společnosti s ručením omezeným bude stačit vklad jedné koruny a celý proces zakládání firmy se
zrychlí a zjednoduší, protože zápisy do obchodního rejstříku může provádět notář, u kterého firmu zakládáte. Není tak nutné
dávat žádost o zapsání na soud. Změny se budou týkat i akciových společností a občanských sdružení. Ta se od Nového
roku stávají spolky.
Nový občanský zákoník přináší řadu změn v oblasti nájmů. Od ledna se změní i varianty doručení výpovědí. Doručením se
nově rozumí pouhé doručení do "sféry dispozice" adresáta. Tedy hození do schránky či podsunutí pod dveře bytu
Pronajímatel již nebude muset zajišťovat bytové náhrady, tedy hledat nájemci náhradní byt či ubytování, v případě skončení
nájmu výpovědí - v době fungujícího trhu s nájemními byty ztratily bytové náhrady (samozřejmě za tržní ceny) jakýkoli rozumný smysl. Náhradní byt si raději vyhledá a pronajme sám nájemce podle svých potřeb.
Nový občanský zákoník v případě "nabytí věci od neoprávněného" přináší jednotné a spravedlivější řešení pro všechny
strany. Umožňuje totiž získat věc i od nevlastníka, pokud ji nabyvatel získá v dobré víře.
V těchto případech nemá kupující obvykle šanci, aby zjistil, že věc nabývá od nevlastníka, tj. od osoby, které "právně" nepatří.
Pokud ji v dobré víře zaplatí a získá, stane se jejím vlastníkem. Původní vlastník si již nebude moci nárokovat vrácení věci,
ale bude si vymáhat škodu po tom, kdo jeho věc prodával dál.
Jinak se však řeší případy, kdy kupující kupuje použitou věc např. v zastavárně či v bazaru. Předpokládá se totiž, že zde
existuje větší riziko, že věc pochází z trestné činnosti nebo že ji její původní vlastník ztratil. Pokud se původní vlastník o věc
přihlásí do tří let od její ztráty či odcizení, je kupující povinen věc původnímu vlastníku vydat a o škodu po prodejci se hlásit
sám
Když budete kupovat nemovitost, je dobré před uzavřením smlouvy zkontrolovat, zda je prodávající uveden jako vlastník v
katastru nemovitostí. Nový zákoník totiž chrání osoby jednající takzvaně v důvěře v zápis v katastru nemovitostí. Což znamená, že i pokud by vyšlo najevo, že prodávající, jenž byl v katastru zapsaný jako vlastník, skutečným vlastníkem není, kupující se o své vlastnické právo k nemovitosti strachovat nemusí, byť jej nabyl od nevlastníka.
Zdroj: http://finance.idnes.cz/noz-a-dulezite-novinky-07p-/viteze.aspx?c=A131213_2011607_viteze_zuk
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OBCHODNÍ PAKT US-EU
Tato dohoda bohužel jako jiné podobné dohody přichází společně s přenesením suverenity na nadnárodní nevolené entity a
jde na ruku velkým korporacím ať už v oblasti duševního vlastnictví tak v regulacích.
Zástupci Spojených států a Evropské Unie dopékají podrobnosti chystaného obchodního paktu zvaného Transatlantické
obchodní a investiční partnerství (TTIP). Přes jeho název má tahle sbírka komerčních handlů jen máloco dělat s obchodem
a je hodně o pozvolném převodu suverenity na orgány globalistů mimo Spojené státy. Za povšimnutí stojí to, že ti muži a
ženy vybraní, aby vynutili opatření TTIP nebudou voleni Americkým lidem a nebudou se mu následně zodpovídat. Tohle je
přímé porušení Ústavy udělující legislativní moc výhradně Kongresu Spojených států.
Obamova administrativa objasnila, že dohoda se nebude v první řadě zaměřovat na záležitosti vztahující se k mezinárodnímu obchodu, nýbrž spíše na ty „uvnitř hranic“ (čti: domácí), tj. politiky jako ta zdravotní, životního prostředí a na monetární
politiku. Stejně jako v celém tom panoptiku dalších nedávných obchodních dohod nadnárodní korporace fungující uvnitř US
a EU dostávají kvazi-vládní pravomoci a využívají jejich autority k omezení možností, aby soudy Spojených států a EU
mohly prosazovat domácí zákony, zvláště ty, které korporátní zájmy považují za poškozující věci pro ně podstatné. Vůdci
Public Citizen, Sierra Club, Consumer Federation of America a Transatlantic Consumer Dialogue vyslovili obavy z účinků
TTIP na práva týkající se spotřebitelů, soukromí, komunit a životního prostředí.
„Vyjednavači US a EU dávají na srozuměnou, že účelem vyjednávání (TTIP) je odstranit ‚regulační bariéry‘ pro obchod,“ řekl
Robert Weissman, president Public Citizen. „Velký business dává na srozuměnou, co to znamená; naděje gigantických
korporací na využití (TTIP) jako cesty ke zrušení nebo k rozsáhlému osekání ochrany spotřebitelů a životního prostředí jak
ve Spojených státech, tak v Evropě – se zahrnutím všeho od bezpečnosti potravin, přes soukromí až k bezpečnosti financí či
chemikálií.“ Klíčovým opatřením TTIP, která rozšiřují nesmírné pravomoci udělené korporacím zneplatňovat domácí zákony,
o nichž si myslí, že jsou v rozporu s jejich obchodními zájmy.
„Tento pakt by mohl ohrozit kriticky důležité pojistky nezbytné k ochraně našich rodin, našich komunit a našeho klimatu tím,
že korporacím uděluje nepatřičná práva zneužívat tajných tribunálů k zneplatňování zákonů ve veřejném zájmu, s nimiž
nesouhlasí,“ řekl Brune. Skupiny spotřebitelů rovněž na obchodní vyjednavače apelují, aby uchránili vyšší práva na soukromí pro Američany a Evropany.
„V době zvýšeného komerčního a vládního dohledu nad jednotlivci potřebujeme na obou stranách Atlantiku silnější práva na
soukromí, nikoliv obchodní dohodu, která dovolí, aby osobní informace přetékaly přes hranice do soukromých databází a
vládních rukou bez odpovídajících omezení,“ řekla Susan Grant, ředitelka ochrany spotřebitelů u Consumer Federation of
America.
Účastnící ze skupiny spotřebitelů rovněž volali po silné ochraně sdílených dat, aby podpořili zájmy spotřebitelů, kteří budou
postiženi rozšířením obchodů.
„Potřebujeme urychlené přijetí nadcházející reformy ochrany dat v EU ještě, než rozhovory o společných standardech soukromí začnou – a v každém případě by se tyto standardy měly vypracovat mimo obchodní vyjednávání.“ řekla Anna Filder,
vedoucí politická poradkyně Tranatlantic Consumer Dialog a předsedkyně správní rady Privacy International.
Jelikož předpisy o životním prostředí, Internetu a bezpečnosti potravin nespadají do působnosti pravomocí, které státy v
Ústavě udělily federální vládě, tak udělení neodvolatelných pravomocí nad těmito oblastmi nadnárodním orgánům z jakýchsi
byrokratů je stejně neústavní jako nerozumné.
Zdroj: http://www.reformy.cz/zpravy/obchodni-pakt-us-eu-urychluje-ekonomickou-a-politickou-integraci/

A sem tu zas, zdravim všicky v Dombase,
Liskovcu a Karvine, všickym na začatek
přeju enem to nejlepši v novem roce. Třinactka je za nama a možna se něco v tom
letošnim zlepši k lepšimu, stači drobnosti a
hned bude lepe.
Včil se trochu pozastavim nad situaci ve
fabrice. Vyjednavani by mělo byt v plnem
proudu, ale jako každy rok, vedeni zalehlo
v předem připravenych zakopech a chce
zrobit co největši potěšeni papu Mittalovi.
Mě osobně vždy šlo o tuhle fabriku, musí
vyrabět, prodavat, inkasovat peníze. To
všicko zaměstna furu dombasaku a ti mají
dostat zaplaceno za svoji robotu, s tim tady
asi bude souhlasit aj vedeni. Co mi ale vrta
šedou kurou mozkovou je to, že furt po nas
chcou, aby sme se uskromňovali a neměli
přehnane naroky. V letošnim roce je to zase
tady, vedeni chce stabilizovat fabriku a
posilit svoju pozici na trhu, fajn, ale těžko se
robě vysvětluje, že zase někdo na řeďaku
uvažuje, že nejlepši bude zmrazit platy, když
si za vyplatu v obchodě kupim čím dál tim

méně. Ceny lezu denně nahoru o desetniky,
koruny, občas i o stovky. Podle kolegu co
jezdi na evropsku radu zaměstnancu je na
tom Dombas dost slušně, dokonce se ma
investovat do zařizeni a velkych oprav, tak
nepochopim proč se děla s navyšenim platu
taky humbuk, když v celkovych nakladach
fabriky je to mizernych par procent. Jen aby
to nebylo jen proto, že par vrchnich šefu
chce dostat velkou pochvalu z korporatu. A
to mam v hlavě dalšiho brouka, když se
musí tak moc šetřit, tak proč se musí
vyměnit Superby za Audiny pro naše
ředitele, není to zas tak dluho co je dostali a
už dostavaji nove. Když je čas šetřit, proč se
nešetři tady, sou to přece tež peníze fabriky
a patři do nakladu, jak my robotnici. Často
se posouvaji opravy až je to neskutečně
nutne a polovina stroje je na zhrouceni a
tady se měni trochu zajeta auta, asi na všicko
není stejny metr a nebo někdo z ředitelu
dostal Audi a další chtěl taky novou hračku,
sou to vlastně mali kluci, jen angličaky
trošku zvětšili. Jen aby některy nedostal

novou kancelař, ostatní by mohli chtít taky
a nezbylo by na vyměnu zachodových prkínek a splachovačů toalet kolem štrek. Je to
asi začarovany kruh.
A včil odbočim, na ocelarně to vypada, že
nas papa Mittal pochvali a my budem
v pohodě vyrabět. Vedeni připravilo vyrobu
na letošni rok na plne pecky a tak nezbyva
než aby se vše dařilo podle planu. Hlavně
aby zas nepřišlo vedeni z nějakyma šilenyma změnama.
Budu pomalu končit, za chvilu jdu do roboty
a zas budu mit dost naloženo, ale to mají
tady všici. Mějte se všici fajně a uživejte
života a hlavně musime dat vědět vedeni, že
tady jsme a že mame svoji cenu, kera chce
ocenit.
Vaš Dombasak
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A PAK, ŽE TEN ROK 2014 NEZAČÍNÁ
DOBŘE
Mám pro Vás nyní dvě dobré zprávy, jak můžete ošetřit
své vlastní finanční prostředky. Jedna zpráva je o tom,
jak Vám peníze „přitečou“ a druhá zpráva, jak Vám
peníze „neodtečou“:

Ekonomické Okno
Ostrava:
® Zaměstnanost ® V roce 2013 nedošlo v oblasti pracovní síly
k žádným zásadním změnám. Dobrovolná fluktuace se pohybovala na úrovni 0,1 procenta. V příštím roce se očekává podobný vývoj a díky významným investičním akcím se předpokládá i mírný nárůst počtu zaměstnanců.
Společnost:
® Tennessee - USA® ArcelorMittal se rozhodl znovu otevřít
závod v Tennessee, který byl uzavřen před třemi lety, protože
klesala poptávka. Naše firma, která je zde v severozápadní
Indianě, plánuje přijmout 61 nových zaměstnanců v průběhu
příštích dvou let do ArcelorMittal Harriman, který byl zastaven v
roce 2011 kvůli špatným podmínkám na trhu.
Průmysl:
® Oživení ® Růst českého průmyslu v listopadu zrychlil. Průmyslová výroba meziročně vzrostla o 6,2 procenta, přičemž v
říjnu to bylo 3,5 procenta. Oproti tomu však stejně zrychluje i
propad stavebnictví, kdy stavební produkce v listopadu klesla o
8,3 procenta. Po očištění od vlivu počtu pracovních dnů průmysl v listopadu vzrostl dokonce o 8,8 procenta. Průmyslovým
podnikům pomáhá poptávka po jejich produktech v zahraničí,
ale už i v tuzemsku. Nové zakázky ze zahraničí se v jedenáctém měsíci loňského roku zvýšily o 14,3 procenta, tuzemské
nové zakázky vzrostly o 8,3 procenta.
® Eurozóna ® Na závěr roku se kondice průmyslníků z eurozóny výrazně zlepšila. Podle takzvaného indexu nákupních
manažerů rostla v prosinci nejvíce za posledního dva a půl
roku. V zemích platících eurem se například zvýšil počet zakázek.
Komodity: Železná ruda: 135.79 $/t (-0.39%)
//
Ocel:
716 $/t (+0,85 %)
Akcie ArcelorMittal: 12.68 EUR (+5,23 %, 7 154 700 ks)
Mikula Ondřej
.

1.

STAVEBNÍ SPOŘENÍ - AKCE: do 31.1.2014:


Pokud si chcete pořídit spoření s nízkými
náklady, tak je pro Vás možno zřídit Z-DAR-MA
stavební spoření do cílové částky 200.000 Kč.

Pokud byste chtěli smlouvu na vyšší cílovou
částku, jest možno (doporučuji pro dlouhodobější
spoření pro děti nebo vnoučata nebo jako příprava
na úvěr s úrokovou sazbou 3% p.a.), s úsporou
2.000 Kč.

Stále lze dosáhnout výhodný čistý výnos ze
spoření i 3,63% p.a., což nebývá v současnosti
zvykem; produkt je pojištěný dle zákona o
bankách do výše 100.000 EUR.
2.

REFINANCOVÁNÍ
ÚVĚRŮ
NA
BYDLENÍ
(HYPOTEČNÍCH I STAVEBNÍCH) V ROCE 2014 A
2015:


Pokud Vás čeká možnost refinancování
jednoho nebo i více úvěrů v horizontu až dvou let,
pak mohu nabídnout garanci úrokové sazby U
NOVÉ HYPOTÉKY, v rozmezí od 2,89% do 3,3%. To
podle LTV (poměr úvěru a hodnoty zástavy
nemovitosti).

Pokud vlastníte odhad nemovitosti, pak je
refinancování pro Vás zcela Z-DAR-MA! Tedy
žádné poplatky!!!

Pokud jste „držitelem“ úrokové sazby u
hypotéky uzavřené z let 2009 až 2010, s fixací na 5
let, neváhejte ani okamžik.
Jaroslav Marek
TOP poradce, FINANCE ALBATROS, s.r.o.- region
Moravskoslezský kraj
kancelář: Nádražní 545/140, 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava a Přívoz; 1. patro, č. 119
Mobil: +420 774 50 90 41

NĚMECKÁ DROGERIE – LEVNĚ!
WWW.NAKUP-DROGERIE.CZ

Skype: jaroslav.marek57
E-mail:
jmarek@financealbatros.cz
Web: www.financealbatros.cz
Web: www.jmkomfort.cz, www.zlato-investicni.com

Tak dlouho se jezdí …až….
Bc.Sobolová Alena 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

Vážení řidiči odbočující vlevo u malé brány AMO při
cestě do práce, porušujete pravidla silničního
provozu, jste zároveň zaznamenáni kamerovým
systémem a jistě vám poděkují chodci, když bude
brána definitivně zavřená a budou muset chodit
okolo.

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

PORKOVÁK 4

