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 VEŘEJNOST ŽÁDÁ NÁVRAT ČMKOS 
 K TRIPARTITNÍMU STOLU 

 

Delegace Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) opustila letos v březnu na protest 
jednání tripartity, která měla na programu další návrhy vládních škrtů. Podle vyjádření odborů bylo 
jednání opět velmi formální, ministři nepřipraveni k projednání závažných témat a zástupcům ČMKOS byly 
předloženy materiály, které nebyly platné, a vláda je stáhla. 

Pět měsíců před touto událostí ČMKOS a Svaz průmyslu a dopravy opakovaně žádali vládu, aby předložila 
tripartitě návrhy na zmírnění ekonomického propadu ČR a na eliminaci rizik dopadů vládních reforem na 
občany. Odbory i zaměstnavatelé měli připraveny vlastní náměty a návrhy, například zavedení tzv. 
předdůchodů a kurzarbeit. 

Od 23. března 2012 se tedy delegace největší odborové centrály v zemi jednání tripartity nezúčastňuje, 
vyjma několika jednání předsednictva tripartity. V historii České republiky nedošlo nikdy k tak dlouhému 
přerušení sociálního dialogu na nejvyšší úrovni. 
V rámci projektu „Konzultační a poradenská infolinka na podporu a rozvoj sociálního dialogu – projekt 
Posilování sociálního dialogu – služby pro zaměstnance“ se uskutečnil průzkum, který měl za cíl zjistit: 
„Jak veřejnost vnímá přerušení sociálního dialogu v ČR“. Záměrem bylo rovněž znát názor veřejnosti, zda 
by měly odbory vzhledem k vážnosti hospodářské situace opět zasednout k tripartitnímu stolu, jak je 
k tomu vyzývají zaměstnavatelé. 
Anketa proběhla v termínu od 3. května do 31. srpna a osloveni byli volající na Poradenskou infolinku pro 
členy odborů, zaměstnance a zaměstnavatele. Názory dotázaných lze shrnout do čtyř oblastí. 
Největšímu počtu dotázaným vadí, že odbory odešly z tripartity, protože podle jejich mínění je povinností 
odborů vyjednávat za každou cenu a případně i negativní výsledky sdělit veřejnosti. 
Poté následuje závěr, že s touto vládou se nelze domluvit na ničem, protože ignoruje společenský 
konsensus. 
Nejmenší část dotázaných se o problematiku nezajímá anebo jim nevadí, že se nejedná. 
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Předsednictvo Ústředního výboru Odborového svazu pracovníků zemědělství a  vý-

živy - Asociace svobodných odborů ČR vyzývá všechny své členy, členy dalších od-

borových svazů i širokou občanskou veřejnost k  celorepublikové dvouhodinové ge-

nerální stávce dne 27. září 2012. 

Cílem stávky je vyjádřit hlubokou nespokojenost a nesouhlas s politikou vládní koali-

ce. 

Tato vláda, která se pasovala do role spasitele naší země, přitom svými kroky, 

zejména pak neustálým zvyšováním daňové zátěže, ožebračuje nízkopříjmové sku-

piny obyvatelstva, rodiny s dětmi, důchodce a zdravotně postižené. 

Strašení Řeckem, či poukazování na země, kde jsou na tom ještě hůře než my, je 

jen tragikomickou zástěrkou. Podpora vlády poslanci ze "strany -  nestrany", jež 

v řádných volbách ani nekandidovala, dokazuje, že vládní garnitura postrádá i ty nej-

základnější morální a etické normy chování a  jde jim jen o to zůstat u moci co 

nejdéle - ať nás stojí, co to stojí.   

Ano, nás !!! 

Jsme to my, občané České republiky, kteří to všechno zaplatíme v daních a  spoustě 

nesmyslných poplatků.  

Nebuďte lhostejní, jde o vaše peníze, jde o  vás a vaše děti. 

 

                                                27. září 2012, ve 12.00  je naším dnem  "D". 

V Praze dne 4. 9. 2012                                             Bohumír  Dufek 

                                                                      předseda OSPZV-ASO ČR 

 

NA OSOBU BLÍZKOU BUDE MOŽNÉ SE 
VYMLOUVAT UŽ JEN DO 19. LEDNA 2013 

 

 

Jeden z největších nešvarů na českých silnicích, výmluvy na osobu blízkou, kvůli 
kterým se nedaří trestat velké množství přestupků bude pomalu končit. Část zá-
kona o silničním provozu, která má vyřešit výmluvy na osobu blízkou, bude platit 
od 19. ledna 2013.  Zákon bude platit  až od 19. ledna 2013 proto, že do zmíně-
ného termínu musí všechny země EU přijmout evropskou směrnici o řidičských 
průkazech.  
Provozovatel automobilu bude muset podle textu novely zajistit, aby řidič, jenž 
automobil používá, dodržoval předpisy. Pokud tak neučiní, spáchá správní delikt, 
za který by mohl dostat až desetitisícovou pokutu. Její výše má být závislá na 
druhu přestupku, který řidič vozem spáchal. Sankce pro provozovatele ale bude 
bez trestných bodů. 

Úřady provozovatele potrestají v případě, že se jim nepodaří řidiče zjistit. Provozo-
vatel však za přestupek nebude zodpovědný v případě, že prokáže, že mu byl 
automobil před spácháním přestupku například odcizen. 

Už dnes se mezi motoristy šíří návody, jak novou právní úpravu obejít a pokutě se 
vyhnout. Podle nich bude například ve správním řízení stačit označit jako řidiče 
cizince. Úřady ho budou muset kontaktovat, čímž se řízení prodlouží a nakonec 
bude pravděpodobně přestupek promlčen.  Další z triků je založen na tom, že 
provozovatel označí za řidiče svého kamaráda, ten svého a tak dále. Správní 
orgán tak do roka nestačí přestupek projednat a ten bude s největší pravděpodob-
ností opět promlčen. 

Od stejného datumu bude platit i nové  rozdělení řidičských oprávnění na motorku. 
Novela zvyšuje až na výjimky věk pro řízení silných motocyklů na 24 let. Zamezit 
má také tomu, aby občané v Evropské unii měli více řidičských průkazů. 

 

VÝZVA KE GENERÁLNÍ STÁVCE 

 

 
Internet můžete k soukromým účelům 
využívat v práci jen s posvěcením 
zaměstnavatele. Jinak můžete vyletět i na 
hodinu. Postup posvětil i soud.  Soud 
nepřijal  námitku, že kontrola využívání 
služebního počítače zaměstnance byla 
nezákonná a narušila jeho soukromí. 
Sporný případ uzavřel Nejvyššího soud ČR 
svým rozsudkem spis. zn. 21 Cdo 
1771/2011 ze dne 16. 8. 2012.  Dopisem  
zaměstnavatel sdělil  zaměstnanci, že s ním 
okamžitě ruší pracovní poměr podle ust. § 
55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce. 
Porušení povinností vyplývajících 
z právních předpisů vztahujících se k 
vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem 
spatřoval v tom, že v pracovní době strávil 
celkem 102.97 hodin neefektivní prací na 
počítači, kdy prohlížel webové stránky. Tím 
porušil mimo jiné také povinnost 
stanovenou v Pracovním řádu nepoužívat 
internetové stránky s pochybným či citlivým 
obsahem, nebo stránky typu online 
zpravodajství, sledování TV přes internet 
nebo poslech rozhlasu přes internet, které 
mohou nadměrně zatěžovat počítačovou síť 
a které nesouvisí s výkonem sjed-
nané práce. Zaměstnanec  se domáhal, aby 
bylo určeno, že uvedené okamžité zrušení 
pracovního poměru je neplatné. Žalobu 
odůvodnil zejména tím, že se sice mohlo 
stát, že v průběhu pracovní doby použil 
počítač k jiným než přímo pracovním čin-
nostem, nikdy to však nebylo na úkor plnění 
jeho pracovních povinností, a, i když tím 
porušil určité povinnosti, nejednalo se 
o porušení zvlášť hrubým způsobem. 
Později dále namítl, že zaměstnavatel tajně 
sledoval užívání internetu v rozporu s ust. § 
316 odst. 3 zákoníku práce.  Přípustnost 
provedených důkazů dovozoval z toho, že 
v případě předmětné kontroly práce na po-
čítači nejde ani o odposlech, ani o záznam 
telefonických hovorů, nejde o kontrolu 
elektronické pošty nebo kontrolu listovních 
zásilek, že nešlo ani o skryté sledování, 
které má na mysli ust. § 316 odst. 
2 zákoníku  práce, že byl sledován pohyb 
žalobce na internetu a na jiných stránkách, 
aniž by byl monitorován a zpracováván 
obsah e-mailových zpráv, obsah SMS 
i MMS, a že nebyly činěny záznamy projevů 
osobní povahy, i když důkaz byl pořizován 
bez souhlasu a vědomí žalobce. 

Právní úprava - Podle ust. § 316 odst. 
1 zákoníku práce zaměstnanci nesmějí bez 
souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou 
osobní potřebu výrobní a pracovní 
prostředky zaměstnavatele včetně 
výpočetní techniky ani jeho telekomunikační 
zařízení. Dodržování zákazu podle věty 
první je zaměstnavatel oprávněn 
přiměřeným způsobem kontrolovat. Podle 
ust. § 316 odst. 2 zákoníku práce 
zaměstnavatel nesmí bez závažného 
důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze 
činnosti zaměstnavatele narušovat 
soukromí zaměstnance na pracovištích a ve 
společných prostorách zaměstnavatele tím,  

 

 

 

SURFOVÁNÍ PO INTERNETU 
V PRACOVNÍ DOBĚ  

 

 

http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-53332780-na-osobu-blizkou-bude-mozne-se-vymlouvat-o-rok-dele-skonci-az-v-roce-2013
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-53332780-na-osobu-blizkou-bude-mozne-se-vymlouvat-o-rok-dele-skonci-az-v-roce-2013


 
 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Zase po měsicu vas všecky zdravim. Mame 
začatek května a někeři z nas využili fajnove 
volno mezi svatkama, tež to bylo poznat na 
štrece. Byli tam jen ti potřebni a ti co nerobi 
na kolotoču si vzali volno. Ja tež sem uvažo-
val, ale roba doma konstatovala, že bude 
sama na chalupě a ja bych tam pry 
překažel. Tož to mě vytočila, bo sem toho 
moc neporobil a ještě sem si zadělal na taky 
maly problem. Než sem jel z chalupy na 
šichtu, tak sem si dal na oběd taku fajnovu 
prdelanku. Vyborna byla do te doby než se 
mi začali krutit střeva do vrtule. Tož to vam 
povim, každa štreka na Dombase je v taku 
dobu dluha a hajzlik eště dal. No co bych to 
dal rozvaděl, tak naročna šichta u mě eště 
nebyla. Pro urychleni zrychlenych přesunu 
sem si dal toaleťak pod blembak na hlavě. 
Tato bezpečnostni pomucka se velmi 
oplatila, stejně přes všecky komtroly 
bezpečnosti ji nosim aj do kantyny. Majster 
si tež všimnul, že sem jakisi aktivni a stiham 
někeru robotu rychleji než obvykle, ale jak 
uviděl muj vyraz v ksichtě, věděl kolik uho-
dilo. Nasledujici šichty sem prožil s menšima 
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Cesta nebezpečného alkoholu do vaší sklenky je poměrně přímá. 
Umožňuje ji česká legislativa a zákaz prodeje lihovin neřeší vů-
bec nic.  Zákazem prodeje se totiž neodstraní podmínky, které 
skýtá tuzemská legislativa k samotné výrobě falšovaného 
alkoholu. 

Jak se dostává falšovaný alkohol ke spotřebiteli? Hrozně snadno. 
K tomu, aby bylo možné minimalizovat dnes velmi luxusní pod-
mínky umožňující výrobu, distribuci a prodej nelegálních jedova-
tých lihovin, je proto vhodné znát způsob, jakým se mimo jiné 
takové výrobky do tržní sítě dostávají. To přitom v tuzemských 
médiích ještě nezaznělo, a je otázka, zdali to vědí zodpovědní 
ministerští činitelé. Pokud to vědí, následuje logicky další otázka, 
totiž proč s nevyhovujícím stavem dosud nic neudělali. 

Cesta falšovaných a potenciálně nebezpečných lihovin ke spotře-
biteli je v současné době velmi snadná. Lihoviny je totiž možné 
dodávat na prodejní místa v nádobách o obsahu šesti litrů, což 
jsou v praxi kanystry, a ne lahve. Kanystry s převáženým falšova-
ným alkoholem musí být samozřejmě kvůli kontrole opatřené 
kolky. Fór je ovšem v tom, že kolek se lepí na stěnu kanystru, 
takže při jeho sejmutí nedochází na rozdíl od lahve k poškození 
kolku, který se může například za pomoci horkovzdušné pistole 
z kanystru sejmout a opětně použít k legitimizaci dalšího převozu 
falšovaného alkoholu v jiném kanystru třeba do restauračního 
zařízení. Kanystr opatřený příslušným správným kolkem je 
z pohledu legislativy v pořádku, takže kontrolní orgány při převozu 
nic nepoznají.  

V restauracích (nebo stáních, tržnicích a podobně) se falšovaný 
alkohol přelije do originálů lahví příslušných lihovin a kanystr, 
který byl mezitím zbaven kolku, aby mohl být opětně použit, se 
prostě uklidí do nějakého prostoru, kde na něj není vidět a pří-
padné kontroly se tedy na něj nesoustředí. A je to. Zejména 
v restauracích tak stačí teoreticky jediná původní lahev od legi-
timního výrobce opatřená při prvním otevření poškozeným kol-
kem, která se může následně nekonečně dlouho doplňovat pan-
čovaným alkoholem. Ani v tomto případě kontrolní orgány nic 
nepoznají. Aby to bylo ještě horší, pak stávající formulace v „zá- 

konu o povinném značení lihovin“ umožňuje v případě definice 
nádob určených k převážení lihovin o maximálním objemu do 
šesti litrů i takový výklad, podle kterého lze alkohol převážet třeba 
v padesátilitrových kanystrech. Zmiňovaný výklad má k dispozici 
například Generální ředitelství cel. To je také iniciátorem novely 
zákona, která má formulace v uvedeném zákonu týkající se pře-
vozu alkoholu zpřesnit. Připravovaná změna, která má vejít 
v platnost počátkem příštího roku, však nesnižuje rizikové množ-
ství šesti litrů. Právě maximální objem nádob určených 
k převážení alkoholu je přitom klíčovým preventivním instrumen-
tem. Žádný korektní výrobce lihovin neprodává své produkty ve 
vyšším objemu, než jsou tři litry. I třílitrové balení není navíc vět-
šinou určeno pro maloobchodní prodej, obvykle jde o různá dár-
ková speciální balení pro účely marketingu. Kdyby se tedy snížil 
objem nádob, v nichž se může převážet alkohol, na zmiňované tři 
litry, musely by se k převozu použít lahve nebo nějaké jiné menší 
nádoby. A kdyby bylo stanoveno, že kolek musí být veden přes 
zátku či místo, kde se nádoba otevírá, musel by se kolek při 
otevření poškodit a nebylo by možné jej opakovaně používat 
k převozu načerno vyráběného zdravotně rizikového alkoholu. 

Další vhodné podmínky pro černý trh s lihovinami poskytuje naše 
daňová soustava a podmínky týkající se správné výroby a 
skladování nezávadných lihovin. Spotřební daň z litru čistého 
alkoholu činí 285 korun, což je natolik vysoká částka, že se černá 
výroba nedaněného lihu velmi vyplácí. V souladu se současnými 
diskusemi o snižování či zvyšování daní je tak právě v případě 
lihu legitimní otázka, zda současnou daň – nesnížit. 

 

K PRODEJI FALŠOVANÉHO ALKOHOLU STAČÍ 
JEDINÁ ORIGINÁLNÍ LAHEV 

 
 

 

 

To ale není vše. Malí výrobci lihovin, obvykle ovocných destilátů 
z privátních pěstitelských pálenic, mají poloviční spotřební daň 
oproti velkým výrobcům, v praxi 143 korun za litr čistého lihu. To 
by šlo ještě pochopit, daňová podpora menších výrobců alkoholu 
není nic nestandardního a platí třeba i v případě malých pivovarů. 
Problém ovšem je, že malí výrobci destilátů nejsou často zas tak 
malí, a své výrobky prodávají v tržní síti. A chtějí-li uspět 
v konkurenci, mohou do vypálené tekutiny zahrnout i takzvaný 
úkap a dokap, což jsou ovšem složky, které obsahují ve zvýšené 
míře právě metylalkohol. Každopádně je dvojí sazba spotřební 
daně za současné nepřesné definice, jak může menší výrobce 
destilátů se svými produkty nakládat, velmi liberálním prostorem 
k daňovým podvodům i zdravotním rizikům. 

 

 

že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, 
odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole 
elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných 
zaměstnanci. Podle ust. § 316 odst. 3 zákoníku práce jestliže je 
u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve zvláštní po-
vaze činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kont-
rolních mechanismů podle odstavce 2, je zaměstnavatel povinen 
přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech 
jejího provádění. Ust. § 316 zákoníku práce se zabývá (upravuje) 
jednak ochranou majetku zaměstnavatele, jednak ochranou sou-
kromí zaměstnance. Míra ochrany soukromí je u zaměstnance 
určována tím, že provádí závislou práci, která je vykonávána ve 
vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, 
jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a za-
městnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně (srov. ust. § 
2 odst. 1 zákoníku práce).  Zaměstnanci jsou zároveň povinni 
využívat výrobní prostředky pouze k vykonávání svěřených prací, 
řádně s nimi hospodařit, střežit a ochraňovat je před poškozením, 
ztrátou, zničením nebo zneužitím a nejednat v rozporu 
s oprávněnými zájmy zaměstnavatele [srov. § 301 písm. d) záko-
níku práce]. Uvedené postavení zaměstnance, zejména ve vztahu 
k výrobním a pracovním prostředkům, je zcela pregnantně vyjád-
řeno v ust. § 316 odst. 1 větě první, jež obsahuje výslovný zákaz 
pro zaměstnance, aby bez souhlasu zaměstnavatele užívali pro 
svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnava-
tele včetně výpočetní techniky, případně jeho telekomunikační 
zařízení. Oprávnění zaměstnavatele kontrolovat přiměřeným 
způsobem dodržování tohoto zákazu výslovně zakládá věta druhá 
téhož ustanovení. Kdy můžete užívat prostředky zaměstnava-
tele soukromě? Z uvedené právní úpravy zároveň vyplývá, že 
není vyloučeno, aby zaměstnanec využíval výrobní a pracovní 
prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky, případně 
jeho telekomunikační zařízení i pro svou osobní potřebu, ale toliko 
se souhlasem zaměstnavatele. Tak může zaměstnavatel souhla-
sit s tím, aby přidělený psací stroj byl použit i pro napsání sou-
kromého dopisu, aby služební telefon byl používán i k soukromým 
telefonátům nebo aby přidělená výpočetní technika byla použí-
vána i pro soukromé potřeby zaměstnance. Protože zákonem 
stanovený zákaz používat pro svou osobní potřebu výrobní a 
pracovní prostředky zaměstnavatele je absolutní, může zaměst-
navatel souhlas k jejich použití stanovit v libovolném rozsahu (od 
úplného souhlasu bez jakéhokoli omezení, přes souhlas jen 
v určitém rozsahu časovém nebo věcném, až třeba po souhlas 
jen k jednorázovému použití). Stanovení rozsahu souhlasu 
k použití výrobních a pracovních prostředků zaměstnavatele pro 
osobní potřebu pracovníků je zcela na jeho vůli. Naproti tomu 
kontrola dodržování uvedeného zákazu – jakkoli je právo na ni 
v zákoně zakotveno – nemůže být zaměstnavatelem vykonávána 
zcela libovolně (co do rozsahu, délky, důkladnosti apod.), neboť 
zaměstnavatel je oprávněn tuto kontrolu provádět toliko „přiměře- 
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Sobolová Alena  ZO Energetika 

595 686 141 mobil 774 101 642  alena.sobolova@arcelormittal.com 
Laskovský Leopold ZO Koksovna 

595 686 906 mobil 724  777 368 leopold.laskovsky@arcelormittal.com 
Prak Vítězslav  ZO Válcovny 

595 687 424 mobil 724 416 741 vitezslav.prak@arcelormittal.com 
Verner David  ZO Laboratoře a Výzkum 

595 684 034 mobil 724 937 020 david.verner@arcelormittal.com 
Lejsek Josef ZO Vysoké pece 

595 686 254  mobil 602 537 806  josef.lejsek.kovo@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   4 

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 

ným způsobem“.  Půjde tedy jen o kontrolu nedodržení 
těch povinností, jež nebyly zaměstnavatelem vyloučeny 
nebo zmírněny. Jedině takto provedená kontrola může 
být považována za „přiměřenou“ a tedy i zákonnou 
(v souladu s oprávněním podle ust. § 316 odst. 1 věty 
druhé zákoníku práce). Zároveň je třeba mít na zřeteli, 
že, má-li zaměstnanec zakázáno užívat majetek zaměst-
navatele pro svou osobní potřebu a zaměstnavatel má 
právo kontrolovat dodržování tohoto zákazu, musí mít 
zaměstnavatel také možnost nějakým způsobem tuto 
kontrolu realizovat a získat případně důkaz 
o nedodržování uvedeného zákazu Z pohledu shora 
uvedených východisek bylo třeba v projednávané věci 
přihlédnout především k tomu, že cílem kontroly prová-
děné zaměstnavatelem nebylo (jak správně uvedl odvo-
lací soud) zjišťování obsahu e-mailových zpráv, obsahu 
SMS nebo MMS, případně odeslaných či přijatých za-
městnancem. 

Nýbrž toliko zjištění, zda pracovník respektuje (a když 
nerespektuje, tak v jaké míře) zákaz užívat pro svou 
osobní potřebu výpočetní techniku zaměstnavatele 
včetně jeho telekomunikačních zařízení, vyplývající ze 
zákona, a to s přihlédnutím k zákazu nepoužívat inter-
netové stránky s pochybným či citlivým obsahem nebo 
stránky typu on-line zpravodajství, sledování TV přes 
internet nebo poslech rozhlasu přes internet, které mo-
hou nadměrně zatěžovat počítačovou síť a které nesou-
visí s výkonem sjednané práce (vyplývajícímu 
z Pracovního řádu). 

Je tedy zřejmé, že prováděná kontrola směřovala toliko 
k ochraně majetku zaměstnavatele. O soukromí zaměst-
nance (o jeho osobnosti) jistě vypovídá i údaj o tom, 
které internetové stránky sleduje, avšak podstatou kont-
roly nebylo toto zjištění, nýbrž pouze zjištění, zda za-
městnanec  sledoval takové internetové stránky, které 
s výkonem jeho práce nesouvisely (to ostatně žalobce 
v průběhu řízení ani nepopíral). 

Proto je správný i závěr odvolacího soudu, že 
v projednávané věci provedený důkaz není „nepřípust-
ným“ důkazem, ale jde o důkaz pořízený v souladu se 
zákonem (s ust. § 316 odst. 1 větou druhou zákoníku 
práce). 

Navrhne-li totiž jinak účastník občanského soudního 
řízení k prokázání svých tvrzení důkaz, který byl pořízen 
nebo účastníkem opatřen v rozporu s obecně závaznými 
právními předpisy a jehož pořízením nebo opatřením 
došlo k porušení práv jiné fyzické nebo právnické osoby, 
soud takový důkaz jako nepřípustný neprovede. (Srovnej 
rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 10. 1998, 
spis. zn. 21 Cdo 1009/98, který byl uveřejněn pod č. 
39 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, 
roč. 1999). 

Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu je 
z hlediska uplatněných dovolacích důvodů správný. 
Nejvyšší soud ČR dovolání žalobce zamítl a výpověď 
daná zaměstnanci je platná. 

 

 

 

 

            Ekonomické Okno  
Ostrava:  

® První etapa odsíření ® Nyní  dochází k ukončování první etapy 
optimalizace procesu odsíření koksárenského plynu v koksovně, 
které bylo zahájeno letos v březnu. Po dokončení investice (za 
211 milionů korun) se sníží roční průměrná koncentrace sulfanu 
ve vyčištěném koksárenském plynu na hodnotu nepřevyšující 300 
miligramů na metr krychlový, což je limit, který bude v Evropské 
unii platný nejdříve od roku 2016. Díky této investici bude čištění 
koksárenského plynu účinnější, koncentrace sulfanu se sníží o 
čtyřicet procent. Společnost ekologizuje koksovnu za jejího 
nepřetržitého provozu. Na dodavatele druhé etapy odsíření 
probíhá výběrové řízení. Zahájena bude ještě letos na podzim a 
dokončení celého projektu odsíření je plánováno na podzim 
příštího roku. 
® Dotace ® Minule jsem psal o dotacích kvůli ovzduší. Naše firma 
je chce na devět projektů, přičemž náklady by měly být v rámci 
miliard korun. Zatím však není nic rozhodnuto. 
Společnost:  

® Protesty ve Francii ® Arcellor Mittal Florange, jež má kolem 
2 500 tisíce zaměstnanců hrozí uzavření vysokých pecí, 
zaměstnanci se proto rozhodli stávkovat. 
® Dohoda v Africe ® Došlo k dohodě mezi Kumba Iron Ore Ltd. a 
ArcelorMittal South Africa Ltd. na prodloužení dodávek rudy 
z dolů. 
® Odbory v USA ® V Americe se podařilo místním odborům 
dosáhnout nové tříleté dohody s ArcelorMittal. O této situaci se 
v posledním měsíci velmi diskutovalo, protože se uvažovalo o 
velkém snižování mezd i propouštění, především díky snižování 
poptávky v Evropě. Smlouva se týká osmi států a přibližně 14 tisíc 
pracovníků. Podrobnosti nejsou známy. Mělo by dojít ke zvýšení 
mezd a zlepšení zdravotní péče. 
Průmysl:  
® EU a ČR ® Průmyslová výroba v červenci v zemích eurozóny 
meziměsíčně vzrostla o 0,6 procenta a ve státech Evropské unie o 
1,1 procenta. Výsledek je lepší oproti odhadům. V červenci 
průmysl u nás vzrostl meziročně o 4,2 procenta a také po očištění 
je na tom lépe, což je taky pozitivní. 
Komodity:   
® Srpen 2012®:  Ocel – 730 $/t (-0,55 %),  Železná ruda - 107.80 
$/t (-15.74 %) 
Akcie ArcelorMittal:   12,61 EUR (-3,15 %, 6 728 700 ks) 
                                                                                Mikula Ondřej 
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