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VELKÁ DEMONSTRACE V ARCELORMITTAL POLSKO
Wielka demonstracja w ArcelorMittal Poland
Ponad 2 tys. pracowników dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland oraz innych zakładów koncernu w Polsce
demonstrowało w czwartek 27.3. 2014 przed budynkiem dyrekcji spółki w Dąbrowie Górniczej. Protestujący
domagają się podwyżek płac oraz sprzeciwiają się planom ograniczenia wynagrodzeń i uprawnień socjalnych.
- To była największa manifestacja od początku działalności ArcelorMittal w Polsce. To pokazuje, jak bardzo
zniecierpliwieni są pracownicy, którzy od 2012 roku nie mogą się doprosić o podwyżki - powiedział Lech
Majchrzak, wiceprzewodniczący Solidarności w AMP.

http://www.tvp.pl/katowice/informacyjne/aktualnosci/wideo/27-marca-2014-flesz/14565850
http://www.solidarnosckatowice.pl/pl-PL/wielka_demonstracja_w_arcelormittal_poland.html
www.s.mittal.net.pl
http://www.dabrowa.pl/DG_FOTO_ALBUM/ALBUM/ROK_2014/03_MARZEC/20140327/index.html
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JAK TO JE S REKLAMACÍ V ROCE 2014
Když si něco koupíte, odpovídá prodávající za to, že věc nemá vady. Věc je
vadna tehdy, pokud nemá vlastnosti, které vám prodávající či výrobce
popsal nebo které jste mohli očekávat na základě reklamy. Vadna je věc i v
případě, že neodpovídá vzorku, podle něhož jste ji vybrali, pokud se nehodí
k účelu, k jakému se obvykle používá nebo nevyhovuje právním předpisům.
Samozřejmě je plnění vadné i tehdy, když jste nedostali správné množství.
Vadnou věc můžete reklamovat po dobu dvou let, samozřejmě však existuji
výjimky: nelze uplatnit vady, které vzniknou běžným opotřebením nebo
takové, které sami způsobíte nesprávným použitím. Použitou věc nelze
reklamovat proto, že je opotřebena. A neuspějete ani s reklamací, ve které
byste reklamovali kaz, o němž jste věděli před koupi nebo na který jste
dostali předem slevu. Prodávající neodpovídá za vadu ani v případě, kdy to
vyplývá z povahy věci (například kreslící křídu zcela spotřebujete, pak ji
nemůžete reklamovat). Prodávající vám na požádání musí vystavit písemné
potvrzeni, v jakém rozsahu a po jakou dobu vám za vadné plnění odpovídá.
Jinými slovy: záruční list nemusíte dostat automaticky, ale jen když si o něj
řeknete. Může byt také spojen do jedné listiny s dokladem o zaplacení.
Reklamujete vždy u toho, u koho jste koupili, ledaže v potvrzení, které jste
dostali, je uvedena jiná osoba, typicky servis. Ta však musí sídlit tam, kde
jste nakoupili, nebo blíže. Při reklamaci vám prodávající musí vystavit písemné potvrzení – reklamační protokol – kde uvede datum přijetí reklamace, jeji obsah a hlavně způsob vyřízení, který si žádáte.
Je rozšířeným omylem, že na rozhodnutí o reklamaci má obchodník
třicet dní. Zákon říká, že rozhodnout musí ihned, nejpozději pak
do tří dnů. Odstranit vadu musí bez zbytečného odkladu, ale nejdéle
do třiceti dní. Pokud to nestihne, je to podstatné porušení smlouvy,
a vy si můžete vybrat, zda od smlouvy odstoupíte či budete chtít
peníze zpět. Vyřízení reklamace znamená, že o jejím vyřízení vám
dá obchodník vědět, nebo se s vámi domluví, jak informace
získáte. Pokud vás dohodnutým způsobem neinformuje, posuzuje
se to, jako by reklamaci nevyřídil.

Zdravim
všicky
v Dombase,nař
Liskovcu aj v Jäklu. Sem tu zas po
delši době, zase se teho tolik nestalo a furt tu je blaznive bez koruny
smrdici dodržovani bezpečnosti.
Pořad stara pisnička, když to nestoji
ani vindru, tak se realizuje všicko
rychlosti blesku, když chcete odstranit rizikovy faktor a zjednodušit
robotu, bo se to robi stejně od
druhé světove, ale nova mašina
stoji přes mega, tak nenajdete nikoho, kdo by to urgentně schvalil
svým podpisem. Ale těch kecu, co
se tu všicko robi. Hlavně těch tabulek okolo bezpečnosti, to mame
skoronehodu, nehodu, male ošetřeni, lekařske ošetřeni, nemocenska
a fatalni nehoda. Každy tyden nove
tabulky a už se v tom začinam ztracet, bo to majster furt věši na nastěnku aj z nějaku pyramidu. Že to
ale musí zabrat času, každy tyden
znova a znova vyplňovat a posilat
po celem Dombase. Na druhu
stranu se dozvim kde v poslední
dobu hořelo, ale už s takovou rychlosti
nepochodim
s vyměnou
praskleho prkenka na vecku. Je to
jaksi tady začarovane. Plati to aj o
tom novem nařizeni parkovat
zadkem auta k obrubniku, dokonce
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za to možu odebrat vjezdku. Když
mam rano občas trochu čas, tak
pozoruju parkovaci uměni někerych
řidiču, doopravdy dobra podivana,
ale už nechapu, jak je možne, že
před řeďakem tak neparkuji ředitele
zavodu když tam jedou na poradu.
Ono služebniho superba tady totiž
pozna aj slepy, zaprve ma pražsku
spztku a rameček od lizingovky. Na
provozach vyhrožuji kazenskym
prohřeškem, ale sami to nedodržuji.
To same plati o prujezdu na vratnicach, všici musí vyhnat před zavoru
spolucestujici, ale ředitele si provezou cokoli, u nich asi neplati evidence zaměstnancu v podniku. Tady
u nas začiname zase vytahovat stare
tradice ze šestnacteho stoleti, enem
inkvizice použiva nove metody, ale
kázat umí stále.
No a včil zas na jiné tema, i když tež
moje oblibene. Podzimni uklid se
nestih, zimni nebyl potřeba a tak
začinam čekat na ten jarni. Možna
se diky vysoke travě, co začala letos
rašit o chlup dřive, vyroji sekačky a
pozbiraji aj loňske listi. Enem aby se
zas nepřišlo na to, že je jednodušši
ušetřit paru korunek a nebude se
sekat svepomoci malima sekačkama, co sou zastrčene na někerych

provozach. Lidova tvořivost někerych
majstru je ohromna, no necham se překvapit.
A na konec si nechávám oblibeny šlagr
premie, mame novy kvartal, ale zatím
nevime co musime splnit a jestli nebudou
nějake novinky. Prosim prosim, už nechci
a to tu vyřvavam furt, byt kraceny za
šmatlak na druhem koncu fabriky. Zapněte na řeďaku šedu kuru mozkovu a už
konečně přestaňte použivat hromadne
tresty, v kolektivce je přece napsane, že
musim premiovy ukazatel nějak ovlivnit a
to fakt nejde, nejsu přece čaroděj ze
země OZ, abych někomu vlezl do hlavy
dva kilaky daleko od svého pracoviště a
zachranil ho před urazem. Dejte tam
ovlivnitelne kriteria a bude plno spokojenych lidi ve fabrice.
A fčil už je to fakticky všicko, přeju pohodovu robotu a minimum stresu.

Vaš Dombasak

JAK NA TO?
Zákon o silničním provozu část I hlava II díl 3 §21 říká:
Odbočení vlevo - na křižovatce se má řidič postavit co nejvíce vlevo ve svém pruhu, ale kola má mít rovně, dokud mu
není umožněno odbočit. Pokud máte kola natočená vlevo nebo dokonce stojíte šikmo a nějaký trouba to do vás zezadu
bouchne, strčí vás do protisměru, kde vás třeba sestřelí protijedoucí Tatra. Úplně vlevo se má řidič postavit proto, aby
umožnil za sebou jedoucím autům projet, zatímco on čeká na odbočení. A to nejdůležitější - při samotném odbočování si
řidič nemůže zkracovat cestu protisměrem.
Před odbočováním vpravo se musí řidič zařadit
co nejblíže k pravému okraji vozovky; musí-li přitom
s ohledem na rozměry vozidla nebo nákladu vybočit
ze směru své jízdy vlevo, dává vždy jen znamení
o změně směru jízdy vpravo.
Shrnutí-při vyjíždění hlavní branou stojíme vpravo.
Co nejblíže středové čáry stojí pouze vozidla odbočující vlevo. Aby nedocházelo k porušování pravidel
a „lynčování „ řidičů jezdících správně, bylo by
potřeba namalovat dva jízdní pruhy v jednom
směru, jeden pro vozidla jezdící vpravo a druhý k
jízdě rovně a vlevo.
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Ekonomické Okno
Ostrava:
® Evraz prodán ® Evraz je významným zákazníkem
ArcelorMittal Ostrava, který je klíčovým odběratelem
koksovatelného uhlí NWR. Ruská skupina Evraz prodala
svou českou divizi Evraz Vítkovice Steel. Evraz na
stránkách firmy uvedl, že pět privátních investorů zaplatilo
za huť 89 miliónů dolarů (1,8 miliardy korun), navíc
převzali závazky EVS ve výši 198 miliónů dolarů (téměř
3,8 miliardy korun). Každý z nových vlastníků ve firmě
získal dvacetiprocentní podíl.
® 45 tisíc korun pro kapely ® Huť vyhlásila soutěž studentských kapel. Její vítěz získá poukaz na 30 tisíc na
nákup hudebního vybavení a zahraje si na Festivalu
v ulicích a na Colours of Ostrava. Kapely, které se umístí
na druhém a třetím místě, získají poukazy na nákup hudebního vybavení v hodnotě deset a pět tisíc korun. Finále
soutěže proběhne ve Foru Nová Karolina.
® Nový demoliční robot ® S rozměry 780 x 2056 x
1035 mm dosahuje robot výkonu 22 kW a jeho rameno má
dosah přes pět metrů. Stroj částečně nahrazuje manuální
fyzicky náročnou a rizikovou práci, je ovládán bezdrátově.
Využíván bude pro rizikovou práci na vysokých pecích.
Společnost:
® Nový most v New Yorku® ArcelorMittal dodá na 160 tisíc
tun oceli na stavbu nového mostu v NY (USA). Projekt se
začne realizovat v roce 2016 a stavba by měla být hotova
v roce 2018.
® Emise® ArcelorMittal oznámil emisi ve výši 750 milionů
eur, splatných do 25. března 2019. Výtěžek z emise bude
použit na všeobecné firemní účely.
® Únik ropy ® Ve středu 19. března unikla ropa z podniku
ArcelorMittal v Georgetownu (USA), kde se vyrábí ocel pro
stavebnictví, automobilový průmysl a jiné průmyslové trhy.
Průmysl:
® ČR ® Průmyslová produkce v únoru meziročně vzrostla
reálně o 6,7 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla
po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 1,7 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 19,9 %.
® EU ® Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová
produkce v lednu 2014 v Evropské unii meziročně vzrostla
po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 2,4 %.
Akcie ArcelorMittal: 11,98 EUR (+7,93 %, 5 806 200 ks)
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
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MŮŽE ZAMĚSTNANEC V PRÁCI POUŽÍVAT VLASTNÍ
ELEKTRICKÝ SPOTŘEBIČ?
Může zaměstnanec bez předchozího souhlasu nadřízeného
používat v práci vlastní elektrický spotřebič (přitápět si
"fukarem")?
Za bezpečný provoz elektrického spotřebiče na pracovišti odpovídá
zaměstnavatel. Elektrický spotřebič je technickým zařízením ve
smyslu ustanovení § 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Toto ustanovení
uvádí požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení a
ukládá zaměstnavateli povinnosti ve vztahu k provozu těchto
zařízení. Technické zařízení může být zdrojem rizik nejen pro
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ale též požárním rizikem.
Zaměstnavateli ukládá povinnosti z tohoto důvodu i zákon č.
133/1985 Sb., o požární ochraně. Zde je v § 5 uloženo právnické
osobě a podnikající fyzické osobě, tedy i zaměstnavateli, dodržovat
technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti
výrobků.
Z uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel odpovídá i za stav a
provoz technického zařízení, v tomto případě elektrického
spotřebiče,
který
na
pracoviště
vnese
zaměstnanec.
Nezanedbatelná je i spotřeba elektrické energie k tíži
zaměstnavatele. Je tedy jen na zaměstnavateli, zda používání
elektrického spotřebiče vneseného na pracoviště zaměstnancem
povolí nebo nepovolí. Používání elektrického spotřebiče
zaměstnance na pracovišti zaměstnavatele není výslovně právním
předpisem zakázáno. Proto zaměstnavatel většinou režim
používání vlastního elektrického spotřebiče zakotvuje do
pracovního řádu či jiného řídícího dokumentu. Většina
zaměstnavatelů používání vlastních elektrických spotřebičů, a to
zejména z důvodu požární bezpečnosti, zakazuje. S tímto
dokumentem musí být zaměstnanec seznámen. Zpravidla se tak
děje při školení BOZP a požární ochrany. Pokud zaměstnanec
přesto, že byl se zákazem užívání vlastního elektrického
spotřebiče seznámen, takový spotřebič na pracoviště vnese a bez
souhlasu zaměstnavatele užívá, dopouští se porušování povinností
uložených mu v § 106 odst. 4 písm. c) zákoníku práce. Tato právní
norma ukládá zaměstnanci dodržovat právní a ostatní předpisy a
pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, s nimiž byl řádně seznámen.
Zdroj: www.bozpinfo.cz

EXEKUČNÍ SRÁŽKY Z DOHOD O PROVEDENÍ PRÁCE
Vůči zaměstnanci je vedena exekuce (nepřednostní pohledávka). Zaměstnanec má jak příjmy z pracovněprávního
vztahu, tak i na základě dohody o provedení práce.
Provádí se v tomto případě srážky i z odměny z dohody o
provedení práce?
Exekuční srážky se provádějí z čisté mzdy (§ 276 zákona č.
99/1963 Sb.) a dále z příjmů, které mzdu nahrazují - viz § 299
téhož zákona. V žádném případě však příjem z dohody o
provedení práce není uveden ve výčtu příjmů, které se za
mzdu považují. Od 1. 1. 2014 se srážky na základě dohody
uzavřené od roku 2014 provádějí dle § 2045 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, do poloviny hrubé mzdy.
Znamená to, že srážky na základě dohody (uzavřené po 31.
12. 2013) se nově provádějí i z příjmu plynoucího z
dohody o provedení práce. Pokud by však soudní exekutor
využil ustanovení § 312 zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád (exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky),
zabaví se povinnému veškerý příjem plynoucí z dohody o
provedení práce. Ustanovení o nezabavitelné částce zde
neplatí.
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