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TAJNÉ ODBORY VE FIRMÁCH JSOU LEGÁLNÍ,
ROZHODL NEJVYŠŠÍ SOUD
Nejvyšší soud v Brně ve sporu korejské firmy Daechang Seat v Třinci a Odborového svazu KOVO rozhodl, že
tajné odbory nazývané "seskupení členů" mají stejnou sílu jako veřejné a zaměstnavatel musí toto anonymní
seskupení členů brát vážně. Informovala o tom Mladá fronta Dnes.
Podle předsedy Odborového svazu KOVO Jaroslava Součka firma tvrdila, že seskupení členů není žádná odborová organizace, a odmítala s odboráři jednat. Vyjádření Daechangu deník nezískal.
V některých firmách ale KOVO naráží – vedení firmy se odmítá smířit s tím, že namísto zaměstnanců na jednání
přicházejí cizí lidé. „Antipatie aktuálně zažíváme u jedné firmy západně od Plzně. Setkáváme se s obstrukcemi –
firma opakovaně odkládá termíny pro jednání, odmítá nám předložit interní předpisy ve vztahu k zaměstnancům,
které odborová organizace potřebuje pro vytvoření kolektivní smlouvy,“ říká Ivo Kužel, šéf regionálního
pracoviště OS KOVO Plzeň a Karlovy Vary. Jméno zatím prozradit nechce, stále doufá, že firma začne
spolupracovat. Institut takzvaného seskupení členů přezdívaného jako tajné odbory, v nichž členové zůstávají
před zaměstnavatelem anonymní, vznikl v roce 2013 pod Odborovým svazem KOVO. Jeho profesionální
odboráři pak členy zmíněného seskupení zastupují a vyjednávají za ně mimo jiné zvýšení mezd nebo zlepšení
pracovních podmínek. Tajné členství v odborech je zatím možné jen v kovovýrobních firmách a podle deníku tuto
možnost dosud využívají zhruba ve třicítce firem.
To, že zvláštní druh odborů vznikl právě pod svazem KOVO, má podle Součka své důvody. "Pod naším svazem
je největší procento zahraničních firem ze všech koutů světa. Snaží se ze zaměstnanců vyždímat maximum bez
ohledu na český právní řád. Zaměstnanci chtějí ventilovat nespokojenost," řekl deníku Souček. Podle odboráře
se ale někdy lidé bojí, že by je kvůli členství v odborech mohl zaměstnavatel šikanovat v práci, nebo je dokonce
vyhodit.

Dodatek ke Kolektivní smlouvě pro rok 2018 byl
dohodnut a podepsán v TAMEH Czech s.r.o.

UZAVÍRKA DESETILETÍ?
RUDNOU V JEDNOM SMĚRU
ÚPLNĚ UZAVŘOU!
Nejfrekventovanější ostravskou silnici čeká od
března do prosince kompletní uzavírka ve směru
z Ostravy do Havířova. Mezi Místeckou a
Frýdeckou ulicí budou řidiči muset hledat
náhradní trasu. Důvod? Zmíněný most je
v kritickém stavu a je třeba jej celkově
zrekonstruovat.
Zdroj:
https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/uzavirkadesetileti-rudnou-v-jednom-smeru-uplne-uzavrou-20180207.html
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VÍTE KOLIK NÁS STOJÍ ČLENSTVÍ V EU? ČESKÁ REPUBLIKA ZÍSKALA V ROCE 2017
Z ROZPOČTU EU O 55,4 MLD. KČ VÍCE, NEŽ ZAPLATILA
V průběhu celého roku 2017 obdržela České republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 97,9 mld. Kč a
současně odvedla do evropského rozpočtu 42,4 mld. Kč.
ČR tak za celý rok 2017 obdržela o 55,4 mld. Kč více, než do rozpočtu EU odvedla. Výsledný pokles čisté
pozice ČR v roce 2017 ve srovnání s předchozími roky je způsoben zejména tím, že v letech 2015 a 2016 se
výrazně koncentrovaly platby z dočerpávaného programového období 2007-2013, zatímco v roce 2017 již
převážnou většinu příjmů z EU tvořily příjmy z nově nabíhajícího programového období 2014-2020. Vývoj
čisté pozice ČR za jednotlivé roky ukazuje následující graf.

Za kladným saldem ČR vůči rozpočtu EU stály i nadále primárně příjmy ze strukturálních fondů a Fondu
soudržnosti ve výši 64,1 mld. Kč a příjmy ze Společné zemědělské politiky ve výši 29,4 mld. Kč.
Podrobnější rozpis příjmů a výdajů za rok 2017 shrnuje tabulka č. 1 přiložená níže.
Vývoj čisté pozice od roku 2004
Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 31. prosince 2017 zaplatila do rozpočtu EU 515,8 mld.
Kč a získala 1,211 bil. Kč. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně
dosáhlo 695,5 mld. Kč.
Za pozitivní čistou pozicí ČR k evropskému rozpočtu stojí opět příjmy ze strukturálních fondů a Fondu
soudržnosti a příjmy ze Společné zemědělské politiky EU. Dlouhodobý postupný nárůst odvodů ČR reflektuje
jak rostoucí objem rozpočtu EU, tak i dlouhodobé posilování ekonomické vyspělosti ČR v rámci EU, jak
ukazuje následující graf.

Zdroj: http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2018/ceska-republika-ziskala-v-roce-2017-z-ro-30913
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ÚDAJNĚ NEJTĚŽŠÍ ZÁVOD V ČR - LH 24
Redakce Porkováku se dověděla o mém malinkém úspěchu z prestižního závodu LH 24 (LH - Lysá hora), tak mne oslovila.
Nechceš napsat o tom, co tě vede k běhání? Na jedné straně mne to potěšilo, na druhé straně, no jo, o čem psát.
Při nedávném seběhu z LH, míjím týpka a ten na mne křikl - proč to děláš!? Kondička a resetuji mozek. K čemu je to
dobré!? Juknu za sebe a vidím vítěze v konkurzu na vepřovou konzervu. Nemělo smysl odpovídat.
Krásnější než hory, jsou už jen další hory - Vladimír Vysocký
Co mne opravdu těší je běh přírodou. Přímý kontakt s přírodou mi dává
pocit svobody a odbourává i pracovní stres, který se rok od roku stupňuje .
Ač se to nezdá, vždy se nabídnou nové a nové pohledy do krajiny.
Krásné jsou noční výběhy, které zbožňuje má Gabča, romantika je
romantika.
Jednou se mne kamarád zeptal. Ty nemáš strach v lese, a v noci?
Ne, víc se bojím ve městě, tam se zdržují řekněme podivní podivíni,
i když, medvěda se také bojím .
Navíc dnešní trend tupého zírání do PC, bez kontaktu s přírodou, je dle
mého názoru tragický. Nevšiml jsem si, že by děti díky tomu měly lepší
fyzičku a získaly tím nefalšované životní zkušenosti. Naopak, jejich
agresivita a lhostejnost k okolí stoupá a EQ klesá.
Všichni si na letní dovolenou balí plavky, jen my zimní bundy - říká moje Gabča .
Bez zázemí a podpory (support), nejbližších to nejde. Čas investovaný do tréninku je i
čas, který bych trávil s nejbližšími. Support není jen při závodech, hlavně před závody.
Takže dovolená je zároveň i soustředění, u nás jsou to Rakouské Alpy. Vystoupáme, co
nejvýše je povoleno. Navíc jsem osvobozen od
poznámek. Kde zas lezeš!? Už zase trajdáš po
horách!? 
Je rozdíl, když se chováš k lidem hezky od srdce
nebo s donucením? Výsledek by měl být teoreticky stejný, jenže není, protože se zaměnily
proměnné.
V dnešním pokrytecké době virtuálních PC
kamarádů jsou dobří a skuteční parťáci vzácností.
Náš Forrest Gump Tým není dokonalý, jen se
každý snaží dát ze sebe to nejlepší co v něm je.
Plánujeme poznávací akce, probíráme tréninky,
vyměňujeme si zkušenosti a vzájemná podpora je pro všechny „fest“ důležitá.
Parádní chvíle odpočinku s parťáky. A záporňáci? Ti se tu odrovnají sami.
Jeden za všechny, všichni za jednoho a každý sám za sebe 
Na sportu je fajn to, že spolupracujete s týmem a spoléháte hlavně na sebe. Sami
si stanovíte vlastní cíle a posouváte své hranice. Veškerá dřina vás učí překonávat sám sebe, což je to nejtěžší.
Nejlepší způsob jak zjistit vlastní pokroky, je najít v sobě odvahu a postavit se na start. Tam nepomohou tituly, rektální
jezdectví, samolibé monology a říkat to ONI. Při neúspěchu, si vynadáte - sebekritika (šéf na to není nutný ) a vylepšíte
tréninky. Pokud se zlepšujete, zvedne vám to náladu a hlavně je to váš úspěch, na kterém nebude nikdo parazitovat.
Výsledky jsou totiž jasně viditelné a kontrolované čipem . Ve sportu nelze hlásat vodu a pít víno.
Úplně nejvíc nejlepší je pravá nefalšovaná atmosféra bez klaky. Je jedno jestli běžíte první, nebo poslední, vždy vás fanoušci
ocení povzbuzujícími slovy nebo potleskem.
“Běhám proto, abych mohl v sobě znovu a znovu objevovat to, co je ve mně pozitivního“- Jan Tříska
Mé umístění na LH 24? Čas 21:14:18/ 8x LH / celkem 93 km s převýšením 6740 metrů.
Ve své kategorii nad 50 - XXX let / 64 startujících /Top Ten - 9 místo.
V kategorii 18 - XXX let / 606 startujících / 91 místo.

Dvořáček Radek
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PŘISPÍVÁTE
NA ŽIVELNÉ
POHROMY?
Jednou ze základních odborových
myšlenek je solidarita, pomoc
silnějších
slabším,
větších
menším a pomoc potřebným. To
byla také jedna z motivací, proč
se založil na OS KOVO fond
živelných pohrom.
Základní organizace odvádějí
jednou ročně dobrovolný příspěvek do tohoto fondu (10,-Kč za
člena) a částka, která je takto
vybrána je navýšena o stejnou
částku z rozpočtu svazu.
Jednotliví členové přes svoji
domovskou základní organizaci
mohou
v případě
potřebnosti
čerpat z tohoto fondu. Je vaše
organizace také solidární? Zeptejte se. V případě, že totiž není,
nemůže pak člen čerpat z tohoto
fondu.
asob

POJIŠŤOVNA MUSÍ PLATIT
Zaparkované auto shořelo a způsobilo škodu za miliony. Zaplatí ji
pojišťovna z povinného ručení?
Nejvyšší soud ČR proto v rozsudku ze srpna roku 2017 (spis. zn.
25 Cdo 3485/2016) uzavřel, že škoda vyvolaná závadou na elektroinstalaci zaparkovaného (nikoliv trvaleji odstaveného) automobilu, která
vedla ke vznícení vozu a následnému požáru objektu, je škodou
způsobenou provozem motorového vozidla. S ní občanský zákoník
spojuje objektivní odpovědnost provozovatele za škodu a § 6 odst.
2 zákona č. 168/1999 Sb. zakládá přímý nárok poškozeného proti
pojistiteli odpovědnosti takového provozovatele.

STŘÍPKY

Mgr. 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
Bc. Bug Emil ZO ArcelorMittal Karviná
596 391 338 mobil 602 560 947 emil.bug@arcelormittal.com
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Boss Babiš je reportážní kniha o temném
světě miliardáře a politika Andreje Babiše.
Shrnuje, v čem je oligarcha Babiš
nebezpečný, jak zbohatl, s kým se zapletl a co
všechno ještě tají. Popisuje nejen jeho
skutečný podnikatelský zrod a nemilosrdné
praktiky v byznysu, ale přibližuje i jeho roli ve
polosvětě kolem kmotrů Františka Mrázka,
Tomáše Pitra či Radovana Krejčíře. Kniha je
zčásti postavená na reportážích časopisu
Reportér. Přináší však celou řadu novinek a
dosud nepublikovaných informací, které tvoří
zatím nejucelenější obraz oligarchy Babiše.

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

