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NOVINKY V ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ
V Evropské unii následkem pracovního úrazu zemře kolem 7500 lidí ročně. Jen v České republice se v zaměstnání rok co
rok zraní asi 80 000 lidí a následkům pracovního úrazu podlehne průměrně 170 z nich. Náklady na léčení, pobyt
v nemocnici a doživotní úrazové důchody stojí průměrně přes 20 miliard ročně.
Jak se zachovat, když se člověk zraní na pracovišti? Zaměstnanec je povinen bezodkladně oznámit svému nadřízenému
pracovní úraz, pokud mu to jeho stav dovolí. Stejně tak má povinnost nahlásit pracovní úraz jiného zaměstnance,
popřípadě jiné osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování příčin pracovního úrazu. Dále se zaměstnanec
musí na pokyn svého nadřízeného podrobit testu na alkohol nebo jiné návykové látky. Je-li důsledkem pracovního úrazu
poškození zdraví zaměstnance, má nárok na náhradu za ztrátu na výdělku, bolest a ztížení společenského uplatnění,
nákladů spojených s léčením a věcné škody.

V případě, že je důsledkem pracovního úrazu smrt zaměstnance, musí zaměstnavatel poskytnout náhradu účelně
vynaložených nákladů spojených s léčením zaměstnance, přiměřených nákladů spojených s pohřbem, nákladů na výživu
pozůstalých a věcné škody,
. Pokud zaměstnanec není po pracovním úrazu schopen vykonávat dosavadní práci, má zaměstnavatel povinnost přidělit
mu jinou práci. Není-li v možnostech zaměstnavatele přidělit zaměstnanci práci přiměřenou jeho zdravotnímu stavu, jde
o překážku v práci na straně zaměstnavatele. V krajním případě je nemožnost vykonávat dosavadní práci kvůli
pracovnímu úrazu důvodem pro dání výpovědi zaměstnanci. V případě, že je pracovní úraz důvodem výpovědi či dohody
o rozvázání pracovního poměru, má zaměstnanec nárok na odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného
výdělku.
Jestliže se zaměstnavatel náhradě za pracovní úraz brání, může ji zaměstnanec vymáhat soudně. Dříve se musel
zaměstnanec domáhat svých nároku dvěma způsoby. Šlo o žalobu na náhradu škody a žalobu na ochranu osobnosti.
Nově už není nutné uplatňovat nárok na nemajetkovou újmu v samostatném řízení na ochranu osobnosti. To znamená,
že je vedeno pouze jedno soudní řízení. Jedno soudní řízení je pro zaměstnance časově i finančně výhodnější, neboť se
provádí pouze jedno dokazování v rámci soudního řízení, říká advokát Jiří Hartmann.
Nový občanský zákoník přináší zcela novou koncepci finanční náhrady při ublížení na zdraví. Ruší se náhrada
vypočítávaná pomocí bodů. Její výše nově záleží zcela na úvaze soudu, který o náhradě a její výši rozhodne individuálně.
„V situaci, kdy se poškozený obrátí na soud se svým škodným nárokem, může soud zohlednit každou individuální
okolnost daného případu, protože už není vázán při stanovení výše náhrady bodovou vyhláškou.
Zdroj: www.mesec.cz

O KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍ V AMO
Kolektivní vyjednávání, které probíhalo od 12.12. 2013 bylo završeno podpisem kolektivní smlouvy 12. 3.
2014. Vyjednávači za stranu odborů byli p. Bečica, Fichna, Prak a Sobolová. Výsledek byl již několikrát
prezentován, nechceme se proto opakovat a nabízíme odpovědi na konkrétní vaše dotazy.
Bc. Sobolová Alena
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NA AMERICKÝ AMAZON POZOR, JE DRSNÝ, MÍRNÍ
NADŠENÍ POLITIKŮ ODBORY
Zatímco mezi vládními i komunálními politiky zavládlo nadšení z možné obří investice americké internetové
firmy Amazon, odboráři jim chladí hlavy. Oceňují sice několik tisíc nových pracovních míst, které má
společnost přinést, ale současně upozorňují na drsné praktiky Američanů.
Odboráři od vlády proto chtějí, aby dala jasně najevo, že Amazon musí dodržovat zaměstnanecká a odborová
práva daná českými zákony. Kvůli svým obavám už informovali premiéra Bohuslava Sobotku a ministryni práce
a sociálních věcí Michaelu Marksovou (oba ČSSD) a série jednání i s dalšími politiky pokračují.
„Jde o frontální informační kampaň z naší strany tak, aby se nestalo, co je známo o Amazonu v evropských
zemích, kde působí,“ řekl v pátek Právu předseda odborového svazu Kovo Josef Středula.
„Náš cíl není zrušit několik tisíc potenciálních pracovních míst, ale přimět firmu, aby se, když to řeknu
nadneseně, naučila chovat podle pravidel slušnosti a korektnosti vůči vlastním zaměstnancům. Zkušenosti z
jiných zemí naznačují, že se jedná často až o otrokářské praktiky, což je pro nás nepřijatelné,“ poznamenal
odborový předák.
A Sobotka přislíbil, že se věcí bude zabývat. „Pokud se potvrdí, že investice Amazonu bude v naší zemi
realizována, sejdu se s jejich představiteli,“ řekl Právu premiér, který americkou investici podporuje právě kvůli
vzniku nových pracovních míst. „Chci se zeptat na informace, které jsme dostali od odborů,“ dodal Sobotka.
Firma v USA zlikvidovala odbory
Čeští odboráři získali od svých kolegů z Německa, Velké Británie i USA detailní zprávy o praktikách Amazonu,
který prý např. v USA ve všech svých pobočkách zlikvidoval odbory a stejný styl se snaží zavádět také ve
svých evropských odnožích.
Odkazují i na důkazy zachycené renomovanými americkými a evropskými médii. Třeba podle BBC, jejíž
reportér si vyzkoušel anonymně práci skladníka ve Velké Británii, jsou zaměstnanci roboti, kteří nachodí denně
skoro 18 kilometrů, na splnění objednávky mají 33 sekund a v případě omylu se začne ozývat nepříjemné
pípání. Podle odborníků pak takové podmínky mohou vyústit v psychické potíže.
Kvůli pracovním a mzdovým podmínkám v Amazonu stávkovali odboráři loni v Německu, kterým se nakonec
podařilo nátlakem svou situaci zlepšit. Zástupci německé odborové centrály DGB začátkem února na
konferenci v Drážďanech, kam pozvali české a polské kolegy, na metody Amazonu upozornili s tím, že odbory
v zemích EU by měly společně vystupovat proti americkým „pracovněprávním standardům“.
Amazon plánuje v ČR dvě distribuční centra
Sobotka uklidňuje, že existují standardní kontrolní mechanismy, kterými si stát může vynutit dodržování
pracovněprávních předpisů. Poukázal na Státní úřad inspekce práce podléhající ministerstvu práce a sociální
věcí. Premiér nicméně připustil, že se někteří lidé bojí obracet na státní orgány kvůli případné ztrátě místa
nebo jiným pomstám od zaměstnavatele. „Jako vláda trváme na tom, že tady platí stejná pravidla pro všechny,“
prohlásil premiér v narážce na platné zákony.
„Příchod zahraničního kapitálu nemusí být jen pozitivní v tom, že vytvoří nová pracovní místa, ale má to i
druhou stranu mince, o které se tolik nemluví, protože to není příliš populární,“ míní Středula.
Amazon plánuje v Česku otevřít dvě distribuční centra v okolí Prahy a Brna, firma plánuje do jejich výstavby
vložit stovky miliónů eur. Cestu k výstavbě otevřeli tuto středu brněnští radní, když schválili dodatek smlouvy s
developerem CTP Invest. Definitivní slovo bude mít zastupitelstvo města v polovině března.
Premiér už ve středu uvedl, že investice Amazonu v Brně významně pomůže regionu a vláda je podle něj
připravena podobným investicím poskytnout podporu. Sobotka vyjádřil naději, že brněnské zastupitelstvo v
březnu rozhodne v zájmu vzniku nových pracovních míst.
V Dobrovízi u Prahy už dřív zastupitelé schválili memorandum o spolupráci s developerem.
zdroj : www.oskovo.cz
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Vážení přátelé a partneři.

PRO MĚSÍC BŘEZEN 2014 JSOU PRO VÁS PŘIPRAVENY TYTO
MOŽNOSTI:
HYPOTEČNÍ ÚVĚRY - K HYPOTEČNÍM ÚVĚRŮM VŽDY NĚCO NAVÍC PRO VÁS.
Wustenrot hypoteční dny (od 1.3. do 31.5.2014):

GARANTOVANÁ sazba 2,89% p.a. pro 3 letou fixaci a 2,99% p.a. pro 5 letou fixaci (do 70% LTV), garantované sazby od 3,14% p.a.
(do 85% LTV) - SLEVY Z ÚROKOVÉ SAZBY AŽ O 0,3% p.a. NIŽŠÍ za současné pojištění nemovitosti a pojištění úvěru (riziko smrti
postačuje)!!!

REFINANCOVÁNÍ ÚVĚRŮ AŽ NA DOBU 24 MĚSÍCŮ DOPŘEDU (i ve variantě bez doložení příjmů).
 BEZ POPLATKŮ za schválení úvěru a vedení úvěru!!! Bez nutnosti zřízení účtu u Wustenrot hypoteční banka!!!

GARANTOVANÁ sazba pro všechny klienty nyní i do budoucna (bez rozlišení nový a stávající klient).

Hypotéka NA COKOLIV za 5,59% p.a.
Sberbank hypoteční dny (od 3.3. do 31.3.2014):
 GARANTOVANÁ sazba 2,99% pro 3 a 5 letou fixaci (do 70% LTV), GARANTOVANÁ sazby 3,09% (do 90% LTV)
 odhad nemovitosti pro refinancování ZDARMA, uznat lze až 7 let starý odhad
 REFINANCOVÁNÍ AŽ NA DOBU 12 MĚSÍCŮ DOPŘEDU (i ve variantě bez doložení příjmů).
 Bez poplatků za schválení úvěru, bez poplatku za vedení úvěru!!!
 BONITNÍ KLIENT MŮŽE ZÍSKAT HYPOTEČNÍ ÚVĚR NA VLASTNÍ BYDLENÍ DO 70 % LTV (HODNOTY ZÁSTAVY) UŽ ZA 2,29 % p.a. a
HYPOTÉKU REFIN UŽ ZA 2,19 % p.a.

POJIŠTĚNÍ:
Komerční pojišťovna:

velmi výhodné rizikové životní pojištění, zejména pro zajištění úvěrů (i na ZLOMKOVÉ PLNĚNÍ, např. V ROZMEZÍ od 50 do 90%
VÝŠE ÚVĚRU) a pojištění pro rekreační sportovce, zejména pak pro vybrané kontaktní sporty.
Pojišťovna České spořitelny:

do 31.3.2014 trvá akce „S FLEXI 2x víc!“ na dvojnásobné plnění v případě vybraných vážných onemocnění!

vskutku výjimečné (nebojím se toho slova) pojištění pro děti do 25 let věku (bez zkoumání zdravotního stavu, i pro rizikové
sporty), to s pojistným 300 až 500 Kč/měs. Čím dříve, tím lépe. Nejlépe hned po narození dítěte. Víme proč!
Allianz pojišťovna:

výhodné rizikové životní pojištění od světové jedničky pro náročnější klientelu, i pro zajištění úvěrů, s výhodnými pojistnými
parametry.

jedinečné a unikátní pojištění „PRO ŽENY“ pro pojištění žen v obtížných životních situacích!

STAVEBNÍ SPOŘENÍ:
Modrá pyramida stavební spořitelna:

garance úrokové sazby 3% p.a. u řádného úvěru, pro případy REFINANCOVÁNÍ ÚVĚRU NA BYDLENÍ (hypotéky, stavební spoření)
DO BUDOUCNA. Zeptejte se jak? Ale nečekejte dlouho!
Stavební spořitelna České spořitelny:

možnost získat až 800.000 Kč bez zástavy nemovitosti s garantovanou sazbou řádného úvěru 3,99% p.a.
Wustenrot stavební spořitelna:



výhodné úvěry až 2.000.000 Kč (bez poplatku za úvěr, bez zajištění, bez akontace), zejména na pořízení družstevního bytu a
koupě v rámci privatizace bytového fondu od obcí.

TERMÍNOVANÉ VKLADY:


do 16.3.2014 platí současné úrokové sazby u J&T Banky, a.s.. I tak od 17.3.2014 J&T banka nabízí zhodnocení s nejvyšší možnou
úrokovou sazbou (2,2 až 2,8% p.a.); vklady pojištěny dle zákona o bankách do 100.000 EUR.

SPOLEČNĚ K MAJETKOVÉMU POJIŠTĚNÍ:




zajímavé MAKLÉŘSKÉ SLEVY za sjednané POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI A POJIŠTĚNÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA.
UPOZORNĚNÍ: od 1.1.2014 nejsou podle nového občanského zákona omezeny limity pro psychickou i nemajetkovou újmu u
odpovědnosti občana! ZEPTEJTE SE. 

Jaroslav Marek, tel.: 774 50 90 41; mail: jmarek@financealbatros.cz; www.financealbatros.cz;
www.jmkomfort.cz
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
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DĚTSKÁ REKREACE 2014

Ekonomické Okno
Ostrava:
® Odprášení výklopníků ® Huť připravuje projekt odprášení výklopníků uhlí a rud v obou svých aglomeracích za 125 milionů
korun. Podnik kompletně zakryje prostor, kde se vykládají vagony naložené sypkými materiály, a zvířený prach bude zachytávat do nových tkaninových filtrů. Jejich účinnost by měla být více
než 99 procent. Celkem 85 procent nákladů zaplatí dotace z
Evropské unie, stavět se začne v červnu.
® UV lakovací linka ® ArcelorMittal Tubular Products Ostrava
(AMTPO) uvedla do provozu novou UV lakovací linku. Linka, jejíž
vybudování stálo 48,2 milionu korun, zvýší kapacitu výroby lakovaných trubek téměř dvojnásobně, z 24 000 na 42 000 tun ročně.
Zároveň také zlepší kvalitu a odolnost lakované vrstvy proti mechanickému poškození.
® Požár v huti ® Třináct hasičských jednotek zasahovalo v úterý
25.2. v podvečer a v noci v areálu našeho podniku. Důvodem byl
požár, který vypukl v prostoru aglomerace Sever. Hořel dopravníkový pás z mlýnice koksu do prostoru podávacích stolů.
Škoda je odhadována na pět milionů korun.
® Mental Café ® Pojízdná kavárna, na jejíž provoz přispěla naše
firma 125 tisíci korunami, byla slavnostně pokřtěna v Komenského sadech. Hlavním cílem projektu je zapojit osoby s postižením do běžného pracovního procesu a společnosti.
® Podmínka za výbuch ® Nakonec u Okresního soudu v Ostravě
44letý Radoslav Kapusniak vyvázl s pětiletou podmínkou. Předloni 7. listopadu otočil nesprávným ventilem na koksárenské
baterii v naší huti a následný výbuch plynu popálil devět lidí z
česko-indické delegace. Jeden Ind zemřel. Kapusniakovi hrozilo za obecné ohrožení z nedbalosti od tří do deseti let vězení.
® Absolventi ® V letošním roce plánuje huť umístit do svého
zácvikového programu až 45 absolventů.
® Nejdelší výrobek v historii ® Společnost ArcelorMittal Engineering Products Ostrava (AMEPO) dokončila strojní opracování
nosníku lodního jeřábu o váze 35 tun dlouhého rekordních 26
metrů.
Společnost:
® Brazílie® ArcelorMittal investuje 15 milionů dolarů v Brazílii na
výrobu speciální pevné oceli pro automobilový průmysl.
Průmysl:
® Eurozóna ® Průmyslová produkce eurozóny se propadla o 0,2
procenta. Celá EU si ve stejném období polepšila o 0,1 procenta.
Komodity: Železná ruda: 121.37 $/t (-5.27%) // Ocel: 719
$/t (-0,96 %)
Akcie ArcelorMittal: 11,03 EUR (-9,22 %, 10 176 300 ks)

Klub českých turistů, odbor Nová Huť Ostrava a
turistický oddíl PartaYpsilon pořádá Dětskou rekreaci
v příjemném prostředí Jeseníků, které se mohou zúčastnit
děti a mládež ve věku od 5-ti do 18-ti let. Nabízíme Vám v
termínu od 28. června do 12. července 2014 v klidném a
malebném prostředí Karlova pod Pradědem, Dětskou
rekreaci. Připravujeme bohatý a zajímavý program
naplněný sportem, turistikou, výtvarnou a dramatickou
činností, soutěžemi,diskotékami, táboráky atd., pod
dohledem zodpovědných a zkušených vedoucích,kteří
pracují s dětmi po celý rok. Program bude přizpůsoben
pro všechny věkové kategorie.
Cena pobytu je 4850 Kč a zahrnuje:
* celodenní stravu (5x denně) a pitný režim
* ubytování v Penzionu Eden
* dopravu
* možnost využití klubovny, hřiště a dalších sportovních
aktivit
* dohled vedoucích
Další informace Vám poskytneme na:
Hlavní vedoucí rekreace – tel. 728 510 425, email:
martin.repka@partaypsilon.cz
www.partaypsilon.cz
internetový odkaz na ubytování:
http://www.penzioneden.cz

Mikula Ondřej
.

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

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
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