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VÝSLEDKY VOLEB  
V  ZO OS  KOVO VÁLCOVNY 

PLECHU FRÝDEK - MÍSTEK 

V měsících únoru a březnu 2012 proběhly v Základní 

organizaci OS KOVO Válcovny plechu Frýdek - 

Místek (dále jen ZO) volby funkcionářů na všech 

úrovních pro následující volební období na roky 2012 - 

2016. Princip zastupování členů - zaměstnanců a tedy i 

voleb je dle Statutu a Volebního řádu ZO zaloţen na 

principu tzv. zespodu.  

 

V únoru tedy nejdříve proběhly volby všech úsekových 

důvěrníků jednotlivých Dílenských organizací (dále jen 

DO). DO je v  ZO celkem 13 a jsou členěny dle 

provozů, ale i dle zaměstnavatelů, protoţe ZO působí 

celkem u 6 firem. Následně úsekoví důvěrníci, kteří 

jsou zvolením automaticky členy výborů DO, provedli 

volby předsedů příslušných výborů DO. Předsedy 

výborů DO, kteří jsou zároveň i členy výboru ZO, byli 

zvoleni: Pajurek (Válcovna), Vojkůvka (Ţíhárna), 

Stibor (Úpravna), Hovjacký (Mořírna), Weber 

(Pozinkovna), Kunčický (Provozní údrţba), Ráczová 

(BLANCO), Rejda (Energetika), Lepík (Zásobování a 

doprava), Vyvial (Expedice a zkušebny, THP, 

Moravská kuchyně a Bustan), Trdla (BESS), Juda 

(Technotron) a Matejko (VzS Ostrava). 

 

Následně na konci březnu proběhly volby předsedy a 

místopředsedy celé ZO. Volby provádí Konference ZO 

z návrhů kandidátů podaných jednotlivými DO 

případně delegáty Konference. Předsedou celé ZO a 

zároveň i výboru ZO byl zvolen Luděk LÚČAN 

(obdrţel 98 % hlasů), místopředsedou byl zvolen Boris 

STÝSKALA (obdrţel 90 % hlasů) 

 

Konferencí ZO byla rovněţ zvolena DaRK ZO ve 

sloţení Michenka, Žídek a Slámová. 

 

Všem nově zvoleným funkcionářům ZO gratulujeme a 

do dalších let mnohdy velmi náročné a zodpovědné 

práce přejeme mnoho úspěchů, trpělivost i pevné nervy.      

        

 



 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                              

          

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KALOUSKU I VV, ZACPĚTE SI UŠI. KELLER SLEDOVAL VLÁDNÍ KRIZI A SMĚJE SE VÁM 
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 JEŠTĚ NERYJEME DRŽKOU V ZEMI II  

 Je to 15 měsíců, kdy 8. 12. 2010 státní zaměstnanci 

organizovali pseudostávku a pseudodemonstraci. O 

tom fiasku jsem jiţ jednou psal a proto jsem tehdejší 

název článku pouţil znovu. Nebudu přece kvůli něko-

lika zoufalcům vymýšlet nový název. Ono to vymýš-

lení je časově náročné a mnohdy i bolí. 

Níţe uvedené subjekty byly organizátory demon-

strace, která se měla konat 26. března 2012 v 17:00 na 

Kuřím rynku.  

 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, 

Svaz pacientů České republiky,  

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR,  

Lékařský odborový klub-Svaz českých lékařů,  

ProAlt,  

Česká lékařská komora. 

 

Uvedl jsem záměrně všechny organizátory, aby bylo 

jasné, jak to na Kuřím rynku mělo vypadat.  

Třetinu náměstí měli zaplnit spoluobčané se zdravot-

ním postiţením, kteří si stěţují na stále se sniţující 

sociální dávky. Nebyl tam ani jeden vozíčkář, celou 

tuto skupinu lidí reprezentovala jedna mentálně posti-

ţená dívka se svými rodiči! Kde asi byli všichni? Ţe 

by neměli moţnost se tam dopravit? Můţe být. Potom 

se musím zeptat, kde byli jejich rodinní příslušníci, 

kteří tak dojemně poukazují v médiích na finanční 

problémy, které jim tato vláda způsobila omezením 

prostředků na opatrování zdravotně postiţených? Na 

pseudodemonstraci jistě ne! Takţe se určitě nemají tak 

špatně! Jinak by tam nebylo k hnutí! 

 

Představitelé Svazu pacientů zřejmě nedostali vy-

cházky, tak tam prostě nebyli. 

 

Ani jeden bílý plášť, ani jedny krásné noţky v bílé 

sukničce! Největší zklamání!!! Jsem chlap z válcoven, 

který v práci vidí většinou samé chlapy. No těšil jsem 

se jak puberťák, ţe uvidím také něco jiného, hezčího.  

Bohuţel. Pár zdravotníků v civilu. Asi se sestřičky 

v té době věnovaly pánům doktorům a oni zase jim.  

 

 

  

ProAlt nezklamal a okupoval náměstí třemi zástupci. 

 

Holešovská výzva dodala moţná deset sympatizantů, přišlo deset havířů a 

třicet kováků (tady je jasně vidět, kdo se bojí o své zdraví!), snad dvacet do-

praváků z DP města Ostravy.  

 

Pokud jsem někoho nejmenoval, omlouvám se. Asi jsem ho v tom stočlenném 

davu přehlédl. 

Musím však být kritický i do vlastních řad. Českomoravská konfederace 

odborových svazů vyhlásila podporu protestů všem občanským aktivitám i 

všem odborovým svazům. Tak proč jsme tam jako kováci nebyli v hojnějším 

počtu?  

No nic, na toto fiasko je třeba rychle zapomenout a pořádně se připravit na 

akci, která nás čeká 21.4.2012!  ČMKOS pořádá celonárodní demonstraci 

v Praze! Je to jen na nás, kolik nás tam pojede a jak hlasitě vyjádříme svůj 

nesouhlas s kroky současné vlády korupčníků a asociálů! 

                                                                                                Víťa Prak  

 

 

Vláda ustála na oko nejváţnější koaliční krizi od začátku svého vládnutí v roce 2010. Přitom ještě minulý týden Véčka hrozila demisí svých 

ministrů. Pravdou ovšem je, ţe ti odmítli stranickou poslušnost a své posty všanc nedali. „V médiích jsou k dispozici údaje o tom, kolik poslanci 

této strany vydělávali před tím, neţ vstoupili do sněmovny. A ti, kteří byli do voleb v zaměstnaneckém poměru, měli příjmy pohybující se v 

pásmu, o kterém pravice říká, ţe jsou to neschopní lidé,“ vysvětluje Keller. V civilu měli prd… „A teď ti samí lidé mají milionové hypotéky. To 

znamená, ţe oni z existenčních důvodů musí dělat něco jiného, neţ co slibovali voličům. Coţ je hodně smutné a normální člověk  by se za to 

hodně styděl,“ dodal sociolog. „Tím, ţe se včera trojkoalice dohodla na dalším vládnutí, tak v podstatě začíná vláda dvojkoalice, kde Véčka slouţí 

jako hadr na podlahu. A hadr na podlahu uţ není politickou stranou a tedy ani koaličním partnerem,“ míní Keller. Pohrdá jimi, ale vládnout s 

nimi bude?Vůli po vládnutí z existenčních důvodů přičítá i Miroslavu Kalouskovi, který dává veřejně najevo naprosté pohrdání Véčky a 

současně projevuje ochotu s nimi vládnout. „Pan Kalousek si moţná uvědomuje, ţe kdyby se ţivil jako chemik, tak by to také nebyla ţádná sláva. 

Takţe on s nimi nakonec také rád bude spolupracovat aţ za hrob,“ domnívá se sociolog. Ten se nicméně pozastavil i nad tím, ţe Kalousek dal v 

médiích najevo, ţe si umí představit povolební koalici TOP 09 s ČSSD. 

„To, ţe si umí představit koalici s ČSSD, ten výrok jen ukazuje, ţe to zkouší. On takovou koalici zároveň podmínil tím, ţe soc. dem. a KSČM by 

nesměly mít víc jak sto poslanců dohromady. Přitom pokud to sleduji, tak v posledním roce ţádný výzkum nepřinesl pro tyto dvě levicové strany 

méně jak sto poslanců,“ připomíná Keller. Připomeňme, ţe základem zaţehnání vládní krize byla shoda na rozpočtových opatřeních, která mají 

zvýšit příjmy státní kasy. Tím, které zasáhne všechny, je zvýšení sazeb DPH na 15 a 21 procent. Přitom vládní prohlášení po volbách v roce 2010 

předpokládalo sjednocení obou sazeb DPH na 17,5 procenta. „Vláda peníze nemá, za loňský rok připsala na futro skoro 143 miliard (v plánu bylo 

135 – poznámka redakce) a logicky nebude dělat takové zvýšení DPH, které by přineslo méně neţ jiné moţné zvýšení,“ myslí si o novém vládním 

záměru Keller s tím, ţe shoda na dvou pásmech DPH 15 a 21 procent má přinést více, neţ ve vládním programu plánované sjednocení sazby DPH 

na 17,5 procenta. Karikatura na progresivní zdanění „Ty daně se mají počítat z nyní uţ zase hrubé, nikoliv superhrubé mzdy,“ připomíná 

Keller a v tom je podle něj kámen úrazu.„Četl jsem, ţe se uvaţuje o vyšším zdanění těch asi sedmi tisíc lidí, kteří berou měsíčně jako zaměstnanci 

několik set tisíc korun, i přes milion korun. Ale to je jen takový trik, ţe se vláda tváří, ţe je chce nějak výrazně zdanit. Poslední návrh, který jsem 

četl, hovoří o dvaceti šesti procentech. A nebude-li to ze super hrubé mzdy, ale z hrubé mzdy, tak z té my uţ všichni dnes platíme dvacet tři 

procent,“ konstatoval Keller.To znamená, ţe oproti těm, kteří berou málo peněz a platí dvacet tři procent, tak ti, kteří berou sta tisíce a miliony 

kaţdý měsíc, by platili o tři procenta více, coţ je naprosto směšné. Tím nedávám najevo závist, chci jen říci, ţe nejde o progresivní zdanění, ale o 

karikaturu progresivního zdanění,“ uzavřel Jan Keller.        www.parlamentnilisty.cz„ 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

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 
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Kadeřnice jako zaměstnanec 

Náklady zaměstnavatele: 35 000 Kč 

Odvody zaměstnavatel: 8845 Kč (2351 Kč zdravotní pojištění  + 

6530 Kč sociální pojištění) 

Hrubá mzda: 26 119 Kč (35 000 Kč – 8845 Kč) 

Daň: 925 Kč (5250 Kč vyměřená daň /35 000 Kč x 0,15/ – 

2234 Kč daňové zvýhodnění – 2070 Kč slevy na dani) 

Odvody zaměstnanec: 2874 Kč (1698 Kč sociální pojištění + 

1176 Kč zdravotní pojištění) 

Čistá mzda: 22 300 Kč (26 119 Kč – 2874 Kč + 925 Kč)  

Měsíční daňový odvod: 12 700 Kč 

Zhodnocení: Kadeřnici se na zaměstnanecký poměr pracovat 

nevyplatí. Odvody na daních dosahují 36,29 % z příjmů. Děti jí 

přitom pomáhají jako daňové zvýhodnění jen minimálně. Měsíční 

odvody jsou obrovské a dosahují 12 700 Kč. V příkladu také 

nejsou zahrnuty dodatečné náklady na dodrţování pracovního 

zákoníků, které cenu pracovní síly dále zvyšují. 

 

V polovině března jsem se zúčastnila s rodinou lyţařského zájezdu na Chopok. Mám 

pár postřehů o které se chci s vámi podělit. 

Modřiny, které jsem si s sebou přivezla, mě opět utvrdily v tom, ţe sníh, ač na po-

vrchu sypký, je ve skutečnosti tvrdý a Tatranský čaj v restauracích na svahu dělá z 

prudších sjezdovek ostravské haldy jen v mých očích. 

Hotel Šverma je sice na dnešní poměry menší luxus, ale pro nás zralejší má své 

kouzlo dob minulých a člověk si uvědomí celým vybavením hotelu, ţe je opravdu v 

horském hotelu a kaţdý večer čeká, ţe přijdou veverky jako na Myslivně. Po celo-

denním lyţování a několika panácích Ti je to fakt jedno jestli to jablko z balkónu 

vzaly veverky nebo medvěd. 

Sluţby hotelu jsou dobré, personál milý (ten recepční s culíkem vypadal jako Lo-

renzo Lamas), chybí však bazén nebo vířivka.  

Nedá mi to neţ pochválit celou organizaci zájezdu, protoţe rýpalové, kteří si vezou  

 

 

 

 

Pár postřehů z lyžování s ZO Válcovny  

Jistě se vám to také stalo: řemeslník u vás provedl práci a zeptal se vás, zdali chcete dílo provést na fakturu (resp. doklad), nebo bez  ní.  

Není to jen DPH. Řemeslníci často neplatí ve většině případů také daň z příjmů fyzických osob (je nulová) a odvody na sociální a zdravotní 

pojištění platí jen v minimální výši. A aby toho nebylo málo, tak v případě dětí jim nejspíše stát ještě vrací daně v podobě daňových 

bonusů. Pro názornost jsme srovnali práci kadeřnice na zaměstnanecký pracovní poměr a jako řemeslnou ţivnost s 80% výdajovým 

paušálem. Tato profese je často známá tím, ţe si kadeřnice pronajímá v kadeřnickém salónů místo, kde vykonává práci. Často však dostává 
regulérní mzdu a jedná se vlastně o skrytý pracovní poměr. 

 

jen zadek, ale udělali by to určitě lépe, nikoho nepochválí. 

Ač jsme se nikdy těchto zájezdů do této doby nezúčastnili, mohu za sebe říct, ţe jsem byla nadšená. Je vidět, jak funguje dobrá parta 

včetně obou pánů řidičů a i přizvaní rodinní příslušníci na tom nic nemění a zapojí se. A kdyţ jsou děti zabaveny v hotelové herně poblíţ 

baru, je to pro nás rodiče malých dětí výhra! 

Lokalita je vybraná skvěle, protoţe celá oblast Jasné a Chopku se za posledních 15 let, co tak jezdím, zlepšila na úroveň italských či fran-

couzských středisek. Permanentka je pravda trochu drahá. Obzvláště, kdyţ nevyjde počasí, je to opravdu luxusně strávený den v mlze. 

Jinak z lyţařských terénů si vybere určitě kaţdý na celý den. 

Závěrečný den v Aquaparku dovršil dobrý dojem z celých 4 dní a tělesná schránka nepřijela domů a následně do práce tak zničená jako by 

přijela jen z lyţování.  

Děkuji a budu se těšit na nějakou příští akci – třeba Valcířskou 50.      Renáta Kopcová  

 

 

 

Kadeřnice jako OSVČ 

Náklady „zaměstnavatele“: 35 000 Kč měsíčně (420 000 Kč za 

rok) 

Základ daně: 420 000 Kč (420 000 Kč – /420 000 Kč x 0,8/ ) 

Daň: 12 600 Kč (84 000 Kč x 0,15) 

Daň po odečtení slevy na poplatníka: 0 Kč (12 600 Kč – 

24 840 Kč) 

Daňový bonus na děti: + 26 808 Kč (13 404 Kč x 2) 

Odvody na sociální pojištění: 22 032 Kč (minimální) 

Odvody na zdravotní pojištění: 20 364 Kč (minimální) 

Celková daňová povinnost: 15 588  Kč (26 808 Kč – (22 032 Kč 

+ 20 364 Kč)) 

Průměrný daňový odvod každý měsíc: 1299 Kč 

Zhodnocení: Kadeřnice s příjmem 35 000 Kč měsíčně nejen, ţe 

ţádné daně neplatí, ale ještě jí stát vrátí daně prostřednictvím 

daňových bonusů za děti, které narostou na 13 404 Kč v roce 

2012. Její odvody na sociální a zdravotní pojištění budou 

dosahovat jen minimální hranice.  

Závěr 

Řemeslné ţivnosti vysoce těţí ze současného systému, coţ jsme si 

potvrdili i na příkladu. Celkové měsíční odvody jsou v případě 

OSVČ 1299 Kč, tedy téměř desetkrát niţší neţ v případě 

zaměstnaneckého poměru. A to ještě nejsou připočítané další 

náklady zaměstnavatele v podobě nutnosti dodrţovat pracovní 

zákoník, které také výrazně vstupují do ceny práce.  

 

ŘEMESLNÍCI ČERPAJÍ ŠTĚDRÉ VÝHODY. A ZAMĚSTNANCI PLÁČOU 

 

Příklad 

Kadeřnice s 2 dětmi pracuje v salónu pro movitější klientelu 

v centru Prahy. Majitelka na ni má k dispozici 35 000 Kč. Kolik 

dostane v případě práce na řemeslnou živnost a kolik v případě 

pracovního poměru? 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
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 
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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 

 

    Ekonomické Okno  
  Ostrava:  

® Ekologie ® Poprvé za 60 let se nám podařilo vypustit do 

ovzduší méně neţ tisíc tun prachu. Konkrétně to bylo 669 tun 

prachu, coţ činí sníţení o 40 procent oproti loňskému roku. 

Například v roce 1973 to bylo 40 tisíc tun. Tímto jsme splnili 

přísnější kritéria, neţ stanovuje zákon. Od roku 2003 se do 

ekologie investovalo 3,7 miliardy. Letos firma investuje 211 

milionů korun do odsíření koksovny a 532 milionů do odsí-

ření kotlů energetiky. Díky nim by se měl sníţit limit sulfanu 

v čistém koksárenském plynu o 40 procent, emise oxidu 

siřičitého o 88 procent a emise prachu z energetiky o 40 

procent. 

® Mzdy ® Nový dodatek kolektivní smlouvy byl podepsán, 

vyjednané navýšení mezd bude ve výši 3,5 procenta. Posílena 

byla prémiová sloţka mzdy. Nárůst mzdy můţe být ještě 

vyšší, pokud překonáme plánované výsledky. Podepsaný 

dodatek se týká i zaměstnanců dceřiných firem ArcelorMittal 

Energy Ostrava a ArcelorMittal Engineering Products Ost-

rava. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2011 činila 32 796 

korun. 

® Evraz? ® Evraz patří k důleţitým zákazníkům Arcelor-

Mittal Ostrava, v současnosti přemýšlí o různých variantách 

vývoje, včetně uzavření dalších provozů. U nás se přitom také 

jiţ delší dobu spekuluje o případném uzavření ostravských 

provozů a přesunu do Polska, problémy Evrazu by mohly být 

jedním z faktorů ovlivňujících tyto úvahy. 

Společnost:  

® Lucembursko ® Firma prodlouţila uzavření lucemburské 

továrny ve Schifflangey kvůli nízké poptávce. Vyráběly se 

tam především výrobky s dlouhým profilem vyuţívané ve 

stavebnictví.  Vše začalo krizí v roce 2008. 

® Povolenky  ® Firma v roce 2011 na povolenkách vydělala, 

skončila v přebytku v hodnotě 630 milionů korun podle ceny 

stanovené ERÚ. 

Průmysl:  
® Čísla za únor ® Průmyslová výroba v únoru meziročně 

zrychlila růst na 4,7 procenta po lednovém revidovaném 

zvýšení o 3,1 procenta. K růstu nejvíce přispěla výroba moto-

rových vozidel. 

Komodity:   

® Březen 2012®:  Ocel – 812 801 $/t (-1,37 %)  Železná 

ruda - 144.73$/t (+3,06%) 

Akcie ArcelorMittal:   14,91 12,91 EUR (-15,5 %, 9 

626 600 ks)                          Mikula Ondřej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  

 Od začátku roku 2012 platí novela 

Zákoníku práce. A v ní je více jak 300 

změnových bodů. Proto jsme se ve 

Výboru ZO Válcoven rozhodli, ţe pro 

své členy uspořádáme školení k této 

problematice. Pozvali jsme právníka a 

nabídli moţnost zúčastnit se i ostatním 

ZO. Nabídku přijala ZO AMTPO a 

školení se zúčastnilo 5 jejich členů. 

 

 JUDr. Miriam Foksová z Regionálního 

pracoviště OS KOVO nám postupně 

objasňovala které změny jsou v tomto 

pro nás důleţitém zákoně důleţité, kde 

se zlepšilo postavení zaměstnance a 

kdy se naopak právo postavilo více na stranu zaměstnavatele. 

Padaly otázky, které nám hned byly odpovězeny, a často se rozvinula 

mezi přítomnými vášnivá diskuze.  Bliţší objasňování některých usta-

novení ZP by asi chtělo podstatně více času. Ale i těch několik hodin 

strávených v kinosále Hotelu Kovák nám pomohlo lépe se v nových a 

změněných ustanoveních Zákoníku práce orientovat.  

 

Určitě to byl dobrý nápad a jiţ uvaţujeme, na jaké téma uspořádáme 

školení příště.         Ivan Pěknica 

 

PRÁVNÍK PŘIJEL MEZI NÁS  
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