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Společný energetický podnik s názvem TAMEH Holding, vytvořený v srpnu 2014 mezi
skupinou ArcelorMittal a polskou skupinou Tauron, zahájil v prosinci 2014 činnost.
Společnost ArcelorMittal Energy Ostrava se tak přejmenovává na TAMEH Czech. Energetický
podnik v Ostravě povede i nadále Petr Baranek. Generální ředitelkou a statutárním
zástupcem společného podniku TAMEH Holding se stává Kristina Červenková, která dosud
zastávala pozici manažera pro ekonomiku v ArcelorMittal Ostrava a podílela se na vytvoření
společného podniku mezi skupinou ArcelorMittal a Tauron.
V TAMEH Holding (Tauron ArcelorMittal Energy Holding) se sídlem v Polsku má každý ze dvou
kapitálových partnerů 50 % akcií. Holding je vlastníkem 100 % akcií ve dvou provozních
společnostech: v polském TAMEH Polska a českém TAMEH Czech. Kontrakt byl podepsán 11.
srpna 2014 na 15 let s možností prodloužení. Hlavním komerčním cílem společného podniku je
dlouhodobá mezinárodní spolupráce mezi oběma společnostmi. Plánuje se také rozvoj
energetických aktiv společnosti a dodávky energií (elektrické energie, tepla, vysokopecního plynu a
stlačeného vzduchu) pro provozy ArcelorMittal. Finančním cílem projektu je generovat prostředky na
investice plánované v rámci společného podniku.
Součástí polské provozní společnosti TAMEH Polska jsou energetika Zakład Wytwarzania w
Dąbrowie Górniczej (ZW Nowa) vzniklá odštěpením od společnosti TAURON Ciepło sp. z o.o. a
Elektrownia Blachownia ve vlastnictví společnosti TAURON Wytwarzanie S.A.; na straně
ArcelorMittal Poland společnost Elektrociepłownia Kraków. Součástí české provozní společnosti je
podnik ArcelorMittal Energy Ostrava, nyní TAMEH Czech.
Zdroj: výňatek z tiskové zprávy AMO
MZDOVÁ ČÁST KOLEKTIVNÍ SMLOUVY PRO TAMEH
Strana odborů a strana zaměstnavatele se dohodla dne 3.12.2014 na prodloužení dodatku č.1/2014
Kolektivní smlouvy na roky 2013 -2015, a to vzhledem ke skutečnosti, že došlo k vytvoření nové
struktury v rámci skupiny zahrnující společnost ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o, která se od 11.
prosince 2014 stává součástí společnosti TAMEH Group, jehož management bude partnerem v
kolektivním vyjednávání v roce 2015. Vzhledem k faktu, že v tuto chvíli probíhají procesy spojené se
zřízením této společnosti, obě strany se dohodly na prodloužení dodatku č. 1/2014 Kolektivní
smlouvy na roky 2013 -2015 pro společnost ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o., a to do
31.března 2015.
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NESPOKOJENÝ BÝVALÝ ZAMĚSTNANEC
Nespokojený bývalý zaměstnanec je nejtypičtější "agent", který nahlašuje případy zneužití softwaru. Bez podobné spolupráce by se softwarové pirátství jen těžko odhalovalo, tvrdí Hlaváč z BSA. Proto se BSA rozhodla
podobná neanonymní hlášení podpořit a začala je finančně odměňovat.
"Oznamovatelům po úspěšném uzavření případu vyplatíme 10 procent z uhrazené náhrady škody, což v průměru činí 39 tisíc korun. Nejsou výjimkou ani případy s náhradou škody přes milion korun, kde odměna činí 100
tisíc korun," říká Hlaváč.
Tuto finanční motivaci za úspěšné "udání" jste vyhlásili loni v červenci. Jakou máte odezvu?
Zatím jsme obdrželi 172 oznámení. Z toho jsme jich do formy trestního oznámení zpracovali kolem čtyřiceti.
Zbytek nebylo zatím možné kvůli různým nedostatkům využít. Dosavadní výši potenciálních škod z letos řešených případů odhadujeme na osm až 15 milionů korun. Zmiňované případy jsou v různé fázi zpracování, některé se blíží ke svému konci. První odměny za odhalení pirátství vyplatíme do léta, půjde řádově o statisíce
korun. Letos by mohlo být odhadem na odměnách vyplaceno přes milion korun.
Podle kritiků to ale není správné rozhodnutí nabádat lidi k takovému postupu.
Tento program funguje na podobných principech jako odměny za odhalování korupce. Zatímco u korupce to
nikomu moc nevadí, neboť ji společnost považuje za ohavnou, v případě ohlášení porušování autorského práva
už takové pochopení neexistuje. V případě krádeží duševního vlastnictví je totiž společnost mnohem benevolentnější, a proto náš program vzbuzuje kontroverzi. Je to dáno i tím, že řada lidí si uvědomuje, že se občas
dopouští nějaké formy pirátství.
Říkáte, že jste se inspirovali v zahraničí.
Odhalení a hlavně dokazování softwarového pirátství je velmi náročné. Odměny mají motivovat jednak k vyhledávání velkých případů pirátství a zároveň kompenzovat náklady vzniklé při řešení případu. Obdobný protipirátský program funguje ve Velké Británii, Švédsku, USA a v Jižní Africe. V těchto státech nevzbuzuje takovou
kontroverzi, odměny za dopadení zločinců jsou v některých zemích běžné, pouze u nás je to novum. Rozpakům veřejnosti proto rozumím.
Jací lidé vám nejčastěji dávají tip?
Nejčastěji jde o lidi, kteří firmu, kde se užívá pirátský software, dobře znají. Většinou tam pracovali či s ní byli v
bližším styku. Obecně se dá říct, že to jsou lidi nespokojení s jednáním vedení firmy a někdy nás upozorňují i
na jiné trestné činnosti, například daňové úniky a další ekonomickou kriminalitu. Obyčejně takovým lidem vadí,
že s nimi nejednají férově a oznámení vidí jako formu satisfakce: na hrubý pytel, hrubá záplata. V nejednom
případě razie kvůli nelegálnímu softwaru odhalí i jiné protiprávní delikty, ať už daňové nebo třeba krádeže peněz z veřejných prostředků v případě rozpočtových organizací.
Jak vysoké jsou pokuty?
Soud může uložit vysoké peněžité tresty, či dokonce uložit trest odnětí svobody až na osm let. Hrozí rovněž
povinnost uhradit výrobcům softwaru odškodnění, v průměru přesahující 390 tisíc korun. Tato částka nezahrnuje náklady na soudní řízení a právní zastoupení. Ty obvykle navýší náklady o dalších 10 až 15 procent.
Poškozené firmy totiž mohou požadovat náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení vzniklého nelegálním užíváním softwaru, a to až ve výši dvojnásobku jeho hodnoty. Kromě toho, pokud nelegální uživatel chce
software i nadále užívat, musí si jej koupit, protože kompenzace softwarovým firmám neznamenají legalizaci již
nelegálně užívaného softwaru. Takže pokud má firma nelegální software v hodnotě 100 tisíc korun, v závěru
zaplatí 300 tisíc korun.
Zdroj: http://finance.idnes.cz/rozhovor-o-softwarovem-piratstvi-s-janem-hlavacem-f82/podnikani.aspx?c=A140422_134027_podnikani_kho
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Automobily Opel za nejvýhodnější ceny
Nové, aktuální ceny pro členy programu Odbory plus se slevou ve výši 10 až
29 % na nové automobily od automobilky Opel
Opel vám umožňuje využít významných slev ve speciálním programu Opel Partner.
Úspora je počítána oproti běžné zvýhodněné ceně v rámci probíhající marketingové kampaně fi Opel.
Dostáváte tedy nejlepší možnou cenu.
Výhodná nabídka se vztahuje na kompletní modelovou řadu značky Opel.¨

Soutěž – pobyt pro 2 osoby v hotelu Panon*** v Hodoníně zdarma
ČLEN PROGRAMU ODBORY PLUS, KTERÝ BUDE REGISTROVÁN JAKO 20 000 ČLEN
PROGRAMU OBDRŽÍ NABÍZENÝ POBYT PRO 2 OSOBY ZDARMA! Termín pobytu si výherce
zvolí po dohodě s hotelovou rezervací. ( k 13.1.2015 chybí ještě 30 osob)
V rámci tohoto výherního pobytu pak může výherce čerpat další benefity ve formě slev na
vstupné, půjčovné, sportovní vyžití, tematický výlet apod.
Vše o této soutěži i nabídce pobytu pro zájemce z řad registrovaných členů programu
Odbory Plus, naleznete na www.odboryplus.cz

Zdravim všicky v Dombase, v Jäklu a
Liskovcu. Na začatek přeju všickym to
nejlepši v novem roce, podle vedeni by
se mělo dařit a tak by měla vyplata
chodit pravidelně. Ještě kdyby při
vyjednavani se cosi navyšilo a to by
bylo doopravdy fajne. Tak přeju aj
vyjednavačum, pevne nervy, dobře
napady a rozumne vedeni.
Loni sem se zučastnil školeni. Šef mě
poslal na školske tak jak obvykle a ja
na mistě zustal jak opařeny. Měl sem
školeni řidiču a čekal sem lektora a ne
vyuku počitačovu. Tady zas někdo
šetřil, v minulosti lektor zopakoval
zaklady, přopomenul paru novinek a
nasledně přihodil paru špeku. I když
sem za volantem často a zaslechnu,
že se cosi měni, nepostřehnu všicko.
Zakony se novelizuji a normalni člověk
to ani nepostřehne. Je pravda, že
neznalost zákona neomlouva, ale od
teho ty šloleni byly. No tak sem se
teda posadil za klavesnicu a prošel

školeni a potom zrobil testy. Dostal
sem certifikat a tim to zkončilo. Fak
vydařene bezpečnostni školeni. Jak
sem se ale dozvěděl, ti co maju počitač přimo v robotě, tak to robi u sebe.
Někde v pohodě, jinde s problemama.
Ono taky totiž zaleži, jak mate rychle
připojeni. Někeři pusti vyukove video a
možou se jit naobědvat, bo se jim to
načte za pul hodiny a stejně se jim to
pak několikrat sekne. No radost se
přihlasit na nějake školeni, a to naju
někeři v cilovkach, že zrobi několik
školeni za rok, ti musí myt nervy jak
špagaty. V dnešni rozvinute technicke
dodě jede v podniku připojeni k síti jak
stary flašinet. Chtělo by to asi paru
optickych kabelu a ne jen do někerych
pater řeďaku.
U školeni co aspoň truchu zavani bezpečnosti bych navrhoval znovu zavest
lektora, z nonitoru teho tolik nepochytim. Jak se tak divam z okna, tak to na
zavaly sněhu moc nevypada, aspoň

včil, co není može za paru dnu napadat. Tim chci řict, že co se ušetři za
zhrnovani v podniku, tak by se mělo
utratit za opravy cest a chodniku. Po
někerych se fakt neda chodit, je to o
držkopad, vydrolene, ďurave a někde
uvolněny obrubnik. Dnes sem zas
nějak moc zabrusil do bezpečnosti.
Necham se překvapit vedenim, kde se
co opravi a ja nebudu do roboty muset
nosit pohory ať mam kotniky v poho.
No budu včil už končit, musit tež něco
zrobit doma, bo mě roba nachystala
ukoly a aspoň cosi bych mohl zrobit.
Tak se mějte všici fajnově.

Vaš Dombasak
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USNESENÍ
předsednictva České národní rady
ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení
LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
Předsednictvo České národní rady se usneslo takto:
Předsednictvo České národní rady vyhlašuje LISTINU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako
součást ústavního pořádku České republiky.
Uhde v.r.

Oddíl druhý
Politická práva
Článek 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem,
jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v
demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou
bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat
informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

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
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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

