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VII. SJEZD ODBOROVÉHO SVAZU KOVO
VE DNECH 15. -17.6.2017 V OLOMOUCI
Na sjezd bylo pozváno 202 delegátů s hlasem rozhodujícím, kteří zastupují 96 000 členů svazu z celé ČR.
Na slavnostní zahájení se vedle nich dostavila řada hostů jak z domova, tak i ze zahraničí. K těm nejvýznamnějším z
domova patřil předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, premiér vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka, Mgr.Michaela
Marksová, ministryně práce a soc. věcí, Mgr. Jan Rafaj,MBA,I. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, Mgr.
Filip Žáček, náměstek primátora statutárního města Olomouc, předseda ČMKOS Josef Středula a další osobnosti.
K zahraničním hostům patřil generální tajemník IndustriAll Global Walter Sanchez, generální tajemník IndustriAll Europe Luc Triangle, předseda OZ KOVO PhDr. Emil Machyna, představitel německého DGB Helmut Fiedler a další
zástupci partnerských odborových organizací z celkem 15 zemí Evropy.
Mgr. Jan Rafaj ve svém vystoupení mimořádně ocenil práci odborů v činnostech jako je podpora průmyslu v ČR, podpora pro záchranu české oceli a vedení sociálního dialogu.
Druhý a třetí den Sjezdu byl čistě pracovní,
schvalovali se základní dokumenty, strategie
svazu na další čtyřleté období a zvolilo se
výkonné vedení svazu.
Delegátky a delegáti VII. sjezdu OS KOVO:
- Vyzývají členskou základnu, aby při volební
kampani a následných volbách dala
přednost kandidátům těch politických stran,
které ve svých programech podporují
zlepšování života zaměstnanců včetně
pracovního života. Nikoli proklamacemi,
ale skutečným vystupováním v celém
volebním období. Politické subjekty, které do svých volebních programů
koncipují texty, které umožňují různý výklad, se snaží obelhat voliče, získat
jejich hlasy a po volbách postupovat v rozporu s původně propagovaným smyslem svých slibů.
- Apelují na ČMKOS a odborové svazy v ní sdružené, aby otevřeně informovaly odborovou veřejnost
a členskou základnu o skutečných cílech jednotlivých politických subjektů, které se budou v těchto volbách
ucházet o hlasy voličů.
- Vyzývá všechny politické strany, aby dospěly ke společnému konsenzu v zásadních politických oblastech
přesahujících jedno volební období tak, abychom nezačínali stále znovu a znovu od nuly.
asob
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MOHU SI NAHRÁT ZVUKOVÝ ZÁZNAM BEZ POVOLENÍ NAHRÁVANÉHO?
Ústavní soud poukázal na nutnost ochranu zaměstnance jako slabší smluvní strany v pracovněprávním sporu, přičemž poukázal na usnesení Nejvyššího soudu spis.zn. 30 Cdo 64/2004 z 11.5.2004, podle kterého
hovory fyzických osob, ke kterým dochází při výkonu povolání, při obchodní či jiné veřejné činnosti, zpravidla
nemají charakter projevů osobní povahy; důkaz zvukovým záznamem takového hovoru proto není v občanském soudním řízení nepřípustný.
Ustálená judikatura dospívá k závěru, že záznam rozhovoru zaměstnavatele se zaměstnancem, zvukový
záznam z pracovní porady, lze použít zásadně k důkazu i bez souhlasu zaznamenaného, neboť je pořízen
v souvislosti s pracovním poměrem a nelze na něj hledět jako na záznam obsahující projev osobní povahy.
Podle zveřejněného názoru Ústavního soudu převažuje právo zaměstnance (coby „slabší strany sporu“) na
spravedlivý proces nad právem osoby, jejíž rozhovor je tajně zaznamenán, na ochranu soukromí. Z toho dovozuje, že i kdyby tajně pořízený záznam obsahoval projev osobní povahy, lze jej považovat za důkaz zákonný, i když k němu nedá osoba, jejíž hlas byl zaznamenaný, souhlas.
asob

PRÁVO NA STÁVKU
Obecně ke stávce
Právo na stávku patří k základním lidským právům a svobodám. V demokratických režimech a právních
státech jde o nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné lidské právo, jehož ochrana je zaručena řadou mezinárodních dokumentů, jimiž je Česká republika vázána.
1.
V České republice zajišťuje ochranu práva na stávku především článek 27 odst. 4 Listiny základních práv a svobod (dále jen Listina), která je součástí ústavního pořádku České republiky, a která
silou ústavního zákona promítla toto právo do našeho právního řádu. Zařadila je tak mezi základní lidská
práva a svobody, pro něž platí, že jejich omezení mohou být stanovena pouze zákonem. Každý může činit,
co není zákonem zakázáno, a nikomu nesmí být činěna újma pro uplatňování základních práv a svobod.
2.
Ochranu práva na stávku v České republice nově zajišťuje také Listina základních práv Evropské unie, která se stala ratifikací Lisabonské smlouvy právně závaznou i v České republice. Článek 28
(Právo na kolektivní vyjednávání a akce) této listiny výslovně uvádí, že pracovníci a zaměstnavatelé či jejich příslušné organizace mají v souladu s právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi
právo
sjednávat a uzavírat na vhodných úrovních kolektivní smlouvy a
v případě konfliktu zájmů vést kolektivní akce na obranu svých zájmů, včetně stávky.
Stávka je zastavení nebo přerušení práce většího počtu zaměstnanců provedené společně za účelem
dosažení určitého cíle (tj.forma kolektivního protestu spočívající v organizovaném částečném nebo úplném
přerušení práce s úmyslem znovu začít pracovat po prosazení hospodářských a sociálních požadavků). Ačkoli pojmovým znakem stávky je kolektivní protest, vychází z individuálního práva každého zaměstnance v
rozsahu zajištěném právním řádem.
Podle článku 27 odst. 4 Listiny je právo na stávku zaručeno za podmínek stanovených zákonem.
Pozn. Z výše uvedeného plyne, že kolektivní smlouva toto právo nemůže nijak omezit.
asob
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V AUKCI ZVÍTĚZIL OPERÁTOR MOBIL OD ČEZ
Aukce v hromadné změně operátorů pořádané spotřebitelskou organizací dTest zná svého vítěze. Stal se jím
operátor MOBIL OD ČEZ, který nabídl nejnižší ceny. Žádný z velkých síťových operátorů se soutěže o více než
sto tisíc zákazníků nezúčastnil. Vítězné tarify, o které soutěžili virtuální operátoři, osloví uživatele, kteří preferují
nízkou cenu a vystačí si s menším objemem dat. Za nejlevnější vysoutěžený tarif zaplatí zákazníci 73,50 Kč. To
je o polovinu méně, než kolik stojí nejlevnější stejný tarif na trhu.
Čtyřhodinová aukce, v níž operátoři soutěžili o nejvýhodnější nabídku volání, SMS a dat pro více než 100 000 uživatelů,
proběhla 9. června.
Neúčast tří největších operátorů je vizitkou jejich přístupu k českým spotřebitelům. Fakt, že ani sto tisíc zákazníků jim
nestálo za to, aby se zúčastnili soutěže, dokládá, že na pověsti jim příliš nesejde a nejdůležitější je pro ně zachování
statu quo, tedy vysokých cen za neodpovídající služby.
Vítěz aukce, operátor MOBIL OD ČEZ, nabídl nejnižší cenu dvou soutěžených tarifů A a B. Za objemově nejmenší soutěžený Tarif A bez dat (100 volných minut, 50 volných SMS) zaplatí zákazníci 73,50 Kč. Nejlevnější nabídky stejného
tarifu na trhu jsou více než dvakrát tak drahé. Nabídku vysoutěženou v naší kampani můžete srovnat s ostatními nabídkami na trhu i v našem srovnávači mobilních tarifů. (https://www.dtest.cz/tarify?search=MTYxMDA0 )
Tarif A ve verzi s daty, který obsahuje 50 MB dat (tedy 100 volných minut, 50 volných SMS, 50 MB) bude stát 95,50 Kč.
Po vyčerpání datového limitu si zákazníci budou moci dokupovat data po 250 MB za 58 Kč.
Cena soutěženého Tarifu B bez dat, který zahrnuje 500 volných minut a 250 volných SMS, bude 304 Kč. Také tento tarif
je ve srovnání s obdobnými nabídkami na trhu významně levnější, jak ukazuje náš srovnávač mobilních tarifů. Zákazníci
si budou moci zvolit stejný tarif zahrnující i 250 MB dat (tedy 500 volných minut, 250 volných SMS, 250 MB) za 364 Kč.
V rámci tohoto tarifu je možné dokupovat data po 500 MB za cenu 93 Kč.
)
Tarif
Cena
Tarif A bez dat (100 minut, 50 SMS)

73,50 Kč

Tarif A 50 MB (100 minut, 50 SMS, 50 MB)

95,50 Kč (+ možnost dokoupit 250 MB)

Tarif B bez dat (500 minut, 250 SMS)

304 Kč

Tarif B 250 MB (500 minut, 250 SMS, 250 MB)

364 Kč (+ možnost dokoupit 500 MB)
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Zdravim všicky v Dombase a dceruškach. Nevim jak to robi ostatní, ale
nějak v poslední dobu nestiham. Furt
se hromadi nějaka robota, někomu
cosi spěcha a ja nevim co dřive zrobit,
potřeboval bych dovolenku jak koza
drbani, bo jinak z teho zcvoknu.
Hodil sem nedavno řeč s paru chlapama z ocelarny, včil se tam robi šilena přestavba tandemu, ale došla aj řeč
na kontejnery. Maju ich tam už přes
rok a spokojenost veškera žadna(přesna odpověď se tady neda napsat). Robota je to navíc, bo vyhodnocovani taveb už se nerobi dole pod
pecama, jak byli zvykli. Jak to tak vypada, ty kontejnery asi nejsu žadna
vyhra, podle ocelařu tam dost často
něco hapruje a vysledky to dava na
levačku a tak musí často posilat tavbu
tež do laboratoři a čekat, až to tam
někdo vyhodnoti. To už potom není
žadna sranda, když to vyjde uplně
jinak než u nich v kontejnerach. Tlači
se na vyrobu, na každu tavbu, což je
včil už normalni, a potom ocelaři čekaju, jestli to vyjde a hlavně za jak dluho.

Ono totiž v laboratoři se dost lidi propustilo, už tam nima ani Maruny či
Lojzika a to vzorkovani netrva jen paru
sekund. Prý to kdysi ocelaři hodili automaticky do te ruly, co se ji nazyvaly
potrubni pošta a pod pecama sa do
teho pustili chemici, včil s tim leti taviči
na kontejner, tam to připravuji a zkoušeji a huráááá je jakysi vysledek. Někere jakosti to pry neumi vůbec a potom se všicko posila potrubni poštou
na labiny. Super velke krabice za paru
milionu. Asi by aj vas zajimalo, kdo
přišel s takym fajnym napadem . Určitě je to ta najpokrokovější technologie
na trhu a bylo to určitě zrobene pro
blaho zaměstnancu.
Co mi dále vrta mou kurou mozkovou
je kolik lidi odchazi dobrovolně
z fabriky. Furt se mluvi o tym, co se
všicko děla pro lidi a že oni sou to
nejdůležitější ve fabrice, ale plno fachmanu ma zaječí umysly a plno jich
to už zrobilo. Už to nejsou jen robotnici, ale aj udajně technici, asistentky a
další. Je to nějake divne, vubec se
nelepši nalada lidi ve fabrice a vedeni

asi nezírá ven z fabriky, jinak by
zjistili, že je problem najit odborniky aj na zakladni profese. Na
intranetu visi nabidka na brigády
a pořad su volne mista, to
v minulosti nebylo a spiš byl
problem sem dostat svoje děcka,
ať si zarobi nějake penizky. Včil
si děcka kliknu na internet a najdou brigadu jedna dvě a aj za
lepši peníze. Jo jo, poptavka
z okolnich fabrik a instituci je včil
velka, nabídka dětiček mala. Tož
aby někoho nenapadlo sem tahat na brigady, jak se to nazyva
správně, zahranični zaměstnance. Už včil nevim jakym jazykem
mam koho zdravit.
Tož pro dnešek budu končit,
musim doma eště cosi zrobit a
potom fofrem na chalupu. Všickym přeju pevne nervy, fajnu
dovolenu a v robotě pohodu za
dobre peníze.

Vaš Dombasak
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SJEZDOVÉ
STŘÍPKY

"Nejstaršímu členu OS KOVO je 103 let a stále si platí
členské příspěvky" řekl Jaroslav Souček předseda OS
KOVO v úvodu VII.sjezdu
Na sjezdu bylo z přítomných 189 delegátů 22 žen
Po dvouleté intenzivní práci, Komise pro stanovy předložila
návrh, ke kterému ještě do konce prvního sjezdového dne
přišlo cca 10 připomínek, ani jedna však nebyla zcela nová.
Komise dle Statutu dala nebo nedala doporučení a následně
rozhodlo hlasovaní delegátů. Perličkou bylo, že jeden delegát, který podal určitý návrh, sám pro něj ani nehlasoval, a
jiný byl pro svůj návrh zcela sám.
Všichni kandidáti do výkonného vedení byli zvoleni nadpoloviční většinou, jak ukládá volební řád. Novým místopředsedou se stal Ing. Komárek, pravděpodobně bude mít na starosti oblast ekonomiky a hospodaření místo již nekandidujícího kolegy místopředsedy Ing. Marka.

V aukci zvítězil….

V aukci byly vypsány ještě další dva tarify nabízející 1000
minut, 500 SMS a 500 MB (s možným dokupem dat po
1000 MB), respektive 9999 minut, stejný počet SMS a
2000 MB (s možným dokupem dat po 4000 MB). Ty nebyly vysoutěženy žádným ze zúčastněných operátorů. Je
smutnou realitou českého telekomunikačního trhu, že
virtuální operátoři nemají možnost nabízet konkurenceschopné ceny velkých objemů dat. Nakupují data od velkých síťových operátorů za tak vysoké velkoobchodní
ceny, že jim nedovolují jít s cenou pro koncového zákazníka o mnoho níže. Dá se to shrnout jednoduše: velcí
operátoři nechtějí, malí nemohou. A český spotřebitel má
málo dat, zato platí a platí.
Registrovaní účastníci dostanou informaci o vítězi aukce s
nabídkou vysoutěžených tarifů. Do konce června mají čas
na rozmyšlenou, zda chtějí nabídku využít. Pokud se
rozhodnou pro změnu, nový operátor s nimi vyřídí formality potřebné k uzavření smlouvy. Neregistrovaní spotřebitelé, kterým se líbí nabídka tarifů vzešlá z aukce, mají stále
možnost se dodatečně registrovat na webu kampaně www.ChciVyhodnejsiTarif.cz a ucházet se o místa,
která se uvolní po těch, kteří se rozhodnou nabídku nevyužít. Registrace je stále nezávazná a bezplatná.
Je pravděpodobné, že operátoři, kteří se neúčastnili aukce, budou odcházejícím zákazníkům nabízet výhodnější
produkty, než měli doposud. To je samozřejmě pro spotřebitele pozitivum, ale doporučujeme dobře si zkontrolovat smluvní a obchodní podmínky a ověřit si, zda je prezentovaná nabídka opravdu tak výhodná. Zjistěte si, na
jak dlouho budete smlouvou vázáni nebo zda vám hrozí
sankce za předčasné ukončení smlouvy a v jaké výši. A
není dobré podléhat nátlaku, že se musíte brzy rozhodnout.
Operátor MOBIL OD ČEZ je obchodní značkou společnosti ČEZ Prodej. Poskytuje výlučně paušální služby v síti
O2, a to v současné době více než 75 000 zákazníků.
Využívání služeb MOBIL OD ČEZ není podmíněno odebíráním elektřiny či plynu od ČEZ.

PTALI JSTE SE
C2.2. pracovní doba
U zaměstnanců, kteří profesně nebo funkčně trvale
vykonávají práci na pracovištích koksárenského a
koksochemického zpracování černého uhlí, činí
délka pracovní doby 34,25 hodin týdně. Zkrácení
pracovní doby zůstává do rozhodnutí pracovní komise, nejpozději však do 31.12.2017. Pro další období strany přistoupí k jednání.
autor fotografií ze sjezdu Mgr. F.Vonderka- Kovák

Bod A2.1 Platnost a účinnost bodu C.2.2. je omezena do rozhodnutí pracovní komise k problematice
pracovišť koksárenského a koksochemického zpracování, nejdéle však do 31. 12. 2017

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
Bug Emil ZO ArcelorMittal Karviná
596 391 338 mobil 602 560 947 emil.bug@arcelormittal.com
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Zaměstnavatel navrhnul tuto změnu a problematika
systému pracovní doby byla součástí kolektivního
vyjednávání již v listopadu 2015, kdy byla sestavena
pracovní skupina složená za odbory z kolegů
Ing.Slanina, p.Fichna a p.Lúčan.

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

