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PRAHA – 21.5.2011 – Demonstrace proti navrhovaným reformám

Jak to bylo se zadlužováním státu po roce 1990 a proč nemůžeme souhlasit s reformami, které nám 
předložila současná koaliční vláda !

     Hodnota státního majetku, který v České republice byl zprivatizován do roku 2005 činila zhruba 1,2 bilionu 
Kč, z toho v období „Klausových vlád“ (do roku 1997) byl „prodán“  majetek v hodnotě zhruba 1 bilion korun.
V roce 2005 zadala vláda ČSSD vypracovat analytický materiál, který měl kvantifikovat celkové náklady (ztráty) 
na transformaci ekonomiky v období  od roku 1991 do roku 2004, kdy transformace skončila okamžikem 
přistoupení ČR do společenství zemí EU.
     Z této analýzy vyplynulo, že přechod na tržní hospodářství přišel daňové poplatníky v ČR na zhruba 577 
miliard korun. Po započítání úroků, se tato suma navýšila na cca 692 miliard Kč. Po celé toto období 
„úspěšného tunelování“ naopak příjmy státu na odvodech do sociálního a důchodového systému ve stejném 
období byly dostatečné a pro výdajovou stránku rozpočtu neznamenaly žádný zásadní problém.    
     Největší podíl z výše uvedené sumy transformačních ztrát musela být na záchranu bankovního systému a to 
cca 370 miliard korun. Stát musel banky očistit od špatných úvěrů, přičemž největší sumu na záchranu bank, 
musel stát vynaložit v roce 1998 – zhruba 83 miliard korun.
      Restrukturalizace podniků přišla daňové poplatníky na 136 miliard. Dalších cca 50 miliard korun musel 
stát vynaložit na odškodnění drobných spořitelů, kteří přišli o své úspory ve zkrachovalých kampeličkách apod. 
Na splácení úroků, na dobývání pohledávek nebo na nákladech na privatizační proces musel stát vynaložil 135 
miliard korun  a na zhruba 20 miliard  korun  přišlo státní pokladnu uhrazení nesplacených úvěrů, u nichž 
právě stát byl ručitelem.
     Na uhrazení těchto ztrát byly do roku 2006 využívány i příjmy z odvodů na sociální a důchodové pojištění. 
Kdyby zastánci liberálních teorií v dobách jejich vládnutí přistupovali k  příjmům z privatizace stejným 
způsobem, jako to činily vlády v ekonomicky vyspělých státech, nemuseli bychom dnes poslouchat 
„demagogická“ tvrzení o tom, jakým nebezpečím  pro Českou republiku výhledově je její sociální systém a 
zejména systém důchodový. 
     Za období od roku 1990 se sazby daní ze zisku postupně snížily z 35 % až na 19 % v  r. 2011 ! Mělo to být 
proto, aby podnikatelé vytvářeli nová pracovní místa. To se samozřejmě nestalo. Naopak, nezaměstnanost je 
dlouhodobě vysoká a pomáhají ji přechodně snižovat pouze sezónní práce. Přitom tisíce tzv. „zaměstnanců“ 
mají práci jenom díky tomu, že přistoupili na švarcsystém (OSVČ), ale mohou být kdykoli znovu bez práce. 
Totéž platí o agenturních zaměstnancích a občanech, kteří si mohou občas přivydělat jenom díky dohodě o 
provedení práce. 
      Naopak, na bankovní konta zahraničních investorů, kteří ovládají banky a firmy v ČR, odchází každoročně 
desítky miliard korun na dividendách. Tyto peníze samozřejmě citelně chybí ve státním rozpočtu. O ztrátách 
zaviněných korupcí ve státní správě toho bylo již napsáno dost. 
      Reformní návrhy současné koaliční vlády mají znovu zvýhodnit především „mocné“  kapitálové 
skupiny, jež ovládají stále větší podíl veřejného majetku ve stále menším počtu. Co je ještě horší, tato 
skupiny dnes mají „ve své moci“ již také politiky. To oni vytvářejí ty tzv. reformy, nazvané některými 
nezávislými ekonomy „jako druhý pokus o největší tunel“ na daňové poplatníky od roku 1990.                                                         
                                                                                                                                              Polda Laskovský



                                                                                                 

    

                                                                                                                                                                                             
              
                                                                                                                                      
                                                                                                                                               

U přechodu pro chodce stojíme tedy 5 m před  přechodem a pokud se měří rychlost v tunelu tak se tam  
nesmí stát a to platí pro všechna vozidla, i ta měřící.                                                   
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ZASTAVENÍ A STÁNÍ

3.května byla v Karvinském „tubularu“ podepsána Kolektivní 
smlouva a to s platností až do konce roku 2013, samozřejmě kromě 
mezd. V historii firmy  to bylo zřejmě nejdelší vyjednávání a někteří 
zaměstnanci si to již vykládali všelijak , nicméně jde o stabilizační 
krok , což je zcela nepochybně dobrou vyhlídkou do budoucnosti.
Je třeba si uvědomit v jaké situaci se firma momentálně nachází a 
že se čím dál více potvrzuje že krize jaksi stále není zažehnána.
Nová kolektivní smlouva zajišťuje minimální růst průměrného 
výdělku o 3% a to tak, že se srovnávají tarifní třídy na úroveň AMO a 
zavádí některé další benefity po vzoru mateřské i sesterských firem 
a snad i toto by mohlo napomoci v budoucnu dohodnout jednu 
společnou Kolektivní smlouvu pro všechny zaměstnance 
ArcelorMittal v České republice.
Dorovnání průměrného výdělku v Karviné by mělo být zajištěno 
zpětně k 1.1.2011 jednorázovou plošnou platbou  nejpozději 
s výplatou 1. části odměny za výkonnost a bezpečnou práci ( do
15.července). V tomto roce  by si zaměstnanec měl v průměru 
polepšit  o cca 8 670Kč/rok (natvrdo bez odměn).

                                                                                   
 Nad rámec dodnes platící KS se podařilo odborům dohodnout:
 Nárůst průměrného výdělku o 3%
 Navýšení příplatku za noční směny o 1kč/hod práce
 V případě překročení EBITDA odměna dle výše překročení, do 5mil.kč vše (tj.cca 9000kč/zaměstnanec),   od 5-
10 mil.  50%, nad 10mil 10%

       Při dovršení pracovního jubilea přísluší zaměstnanci odměna formou dárkových poukázek ve výši:
20 let 2.000,- Kč
25 let 2.500,- Kč
30 let 3.000,- Kč
35 let 3.500,- Kč
40 let 4.000,- Kč
45 let 4.500,- Kč
                                                                                                           ( pokračování na str. 4)

    ArcelorMittal Karviná- KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PODEPSÁNA!

Zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně 
nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení 
přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo 
složení nákladu. Stát znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu 
dovolenou pro zastavení. A konečně nesmíme zapomenout ani na 
poslední pojem – zastavit vozidlo – znamená přerušit jízdu z 
důvodu nezávislého na vůli řidiče. Zastavením a stáním se v 
zákonu o silničním provozu zabývá § 25 a 27. 

Tady rozhodně NE!
Místa, kde řidič nesmí zastavit a stát jsou v zákonu o silničním 
provozu definována takto:

 v nepřehledné zatáčce a její těsné blízkosti
 na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5m 

před ním,
 na železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu a ve 

vzdálenosti kratší než 15m před nimi a za nimi. 

 V tunelu neplatí zákaz zastavení a stání v případě nouzového 
stání na místě označeném dopravní značkou „Nouzové stání; 
v případě nouzového stání musí řidič vypnout motor.

 u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez 
nástupního ostrůvku v úseku,který začíná dopravní 
značkou „Zastávka autobusu ..“ a končí ve vzdálenosti 5 
m za označníkem zastávky;je-li prostor zastávky 
vyznačen vodorovnou dopravní značkou „Zastávka..“ 
platí tento zákaz jen pro vyznačený prostor. 
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Ceny v kioscích Eurestu pod palbou kritiky ! 

Ve firmě Škoda Auto sílí kritika ze strany zaměstnanců na ceny v Eurestu, zejména jde o některé 
potraviny a nápoje v kioscich. Kritiku soustavně tlumočí předsedové Dílenských organizací na 
zasedaní Podnikové rady. Bylo také zjištěno,že Eurest překročil průměrnou cenu obědů na měsíc 
dohodnutou v kolektivní smlouvě. Firma argumentovala tím, že zkoušela zavést vice 
oblíbenějších a vydatnějších, leč dražších jídel. Odbory ovšem uvedly, že není možné svévolně 
zvyšovat průměrnou cenu obědů. „Zajímá nás, zda Eurest toto překročení provedl samovolně, 
nebo s vědomím firmy Škoda. Došlo tím k porušení kolektivní smlouvy,“ vznesl dotaz předseda 
Podnikové rady Jaroslav Povšík na člena představenstva odpovědného za personál Bohdana 
Wojnara. Podle něho k tomu firma nedala žádný souhlas a bude o tom s firmou Eurest jednat. B. 
Wojnar při té příležitosti uvedl, že firma Škoda má připraveno 21 bodů ke zlepšení systému 
stravování. „Cíl je jediný, aby vám vice chutnalo a abyste měli na stole zdravé, ale pro některé 
zaměstnance vydatné a pro jiné zase lehké jídlo. Udělali jsme si analýzu v průřezu celou firmou,“ 
dodal B. Wojnar. Firma by se však měla  zajímat i o ceny některých potravin prodávaných v 
kioscích Eurestu. Je samozřejmé, že se jedna o nízkomaržovou firmu, která může „hrát“ jen v 
mantinelech samotné automobilky, nicméně i tak by ceny  potravin měly zůstat přiměřené. 
Zaměstnanci přitom kritizují  hlavně cenu ovoce a zeleniny, která by ve zdravé firmě, jakou je 
Škoda Auto, měla být na prvním místě. „Kolega například zjistil, že 3. května bylo v kiosku v 
nabídce jedno kilo banánů za 61 korun,“ sdělila předsedkyně DO č. 37 Jana Pakostova. Týdeník 
Škodovácký odborář tuto cenu srovnal s údaji Českého statistického úřadu za první měsíce 
tohoto roku, kdy se kilo banánů v Česku prodávalo v obchodech za cenu kolem 35 korun, tedy za 
cenu skoro poloviční! I když vezmeme v dotaz, že cena 61 korun je opravdu mimořádná, i tak se 
podle zaměstnanců prodávají banány v Eurestu za cenu kolem 50 korun/kilo! Vysoké se zdají i 
ceny nápojů, například ochucena Poděbradka či Magnesia se podle odborářů mnohdy šplh k 
ceně kolem 22 korun! „Růst cen v kioscích je bohužel trvaly a je nad rámec růstu cen potravin v 
České republice,“ přidává názor předseda DO č. 1 Petr Harant. Podle předsedy DO č. 31 Petra 
Knotka letos v Eurestu zdražilo pečivo, stále neúměrně vysoké jsou podle něho i ceny ovoce a 
zeleniny.Také předseda DO č. 4 Miloš Tomšů okomentoval ceny v Eurestu jednoznačně: „Jsou 
stále vyšší než všude jinde.“ Předseda DO č. 12 Karel Matějka podotkl, že kromě vody, ovoce a 
zeleniny podražily i sušenky a další podobné zboží. Odbory KOVO se budou situaci s cenami 
potravin v Eurestu zabývat a povedou další jednání s firmami Škoda a Eurest. 
( zdroj: Škodovácký odborář č. 18 ze dne 12.5.2011 )

Podobnost čistě náhodná ?

A su tu zas, minule sem měl volno, to vite 
odpočivat je tež dobře a prospiva mojimu  
tělu, k temu par točenych v přijemne 
hospudce nedaleko chapupy a svět je 
krasny.
Ale vraťme se k poslednim udalostem 
v dombase, už se určitě všickym doneslo, 
že v podniku se zakazalo kuřit mimo vyty-
čene mista a kominy. Tož tohle moc ne-
chapu, že se nemá kuřit ve svačinarce 
jaksi chapu, ale cela fabrika mi připada 
přitažene za vlasy, neznam nic horšiho 
jak nervozniho kuřaka, kery hleda místo, 
aby si zapalil cigyro a včil aby ho nikdo 
nechytil. Podle mojiho odhadu se vracime 
do doby vladnuti šede eminence a  vše-
mocne inkvizice. Jak to tak poslucham, 
tak nejvic spokojeni su s timto nařizenim 
zapřisahli vylečeni nekuřaci, keři 
v hospodě začnu škemrat cigara. Ty bych 
nejraději nakopal do zadnice. Včil budu 
kuřaci nervozni jestli to stihnou na ku-
řacke místo, po jidle v bufetu si nezlepši 
chuť cigarkem, bo na chodniku se nekuři 
a to same bude po šichtě od haly 
k vratnici. Za chvilu někdo osviceny da na 
hajzliky pichačky a bude provadět 
zkoušky na alkohol, drogy a množstvi 

mo…Nekuřit je zdrave, ale to se špatně 
vysvětluje někomu kdo si musí zapalit, a 
včil aj schovavat jak male děcko ve škole. 
Na druhu stranu co je včil zdrave, někeři 
mluvi o tom, že nezdrave a o život jdoucí 
je chodit na jidlo do kantyny, ale zaměst-
navatel nam to furt doporučuje. Co tak 
nevyhlasit novou soutěž o nejblbější ná-
vrh nařízení ve fabrice. Pro velky počet 
cyklistu bych navrhoval za snižene viditel-
nosti povinně použivat helmu s majakem. 
Rano když občas vezu v tom mojim přibli-
žovadle mineralky do roboty, u kantynske 
sou za nekřesťanske penize, tak mam 
problem registrovat cyklisty na cestě a 
hlavně v tunelu.
Ale včil už odbočim od tematu, nedavno 
sem dostal pozvanku na akci za odpraco-
vane roky ve fabrice. Tož řeknu vam měl 
sem velke dilema, bo se hral hokej a ja 
sem u teho nechtěl chybět. Nakonec mě 
ukecal znamy co tam šel tež a jel sem. Na 
začatku hned pani tiskova mluvči upozor-
nila na změnu planovane kultury a po 
ceremonii že se bude promitat hokej. Tož 
byla to v tu chvilu asi největši projekce 
v Ostravě a tu bych chtěl poděkovat per-
sonalnimu řediteli za hokej, bo to byla 

byla fajna hra a 
sledovat to 
s kamošama 
s roboty mělo něco 
do sebe. A když se 
na to do konca di-
val aj generalni ře-
ditel, tož to byla 
asi pro něho velka 
udalost.  A včil
mam také male   
překvapeni, dostalo 

se k mojemu uchu, že se dombasak čte. 
Někdy mam velky problem najit tema o 
kerem budu psat a tak sem prochu potra-
pil moju šedu kuru mozkovu a zaregistro-
val si tu elektronicku poštu. Když budete 
mit cosi duležiteho na jazyku a chcete aby 
se to dostalo na papir, napište mi a když 
to bude stat zato, ozvu se vam naspatek a 
pak si o tom přečte každy ve fabrice. Tak 
to bylo poslední co sem včil chtěl napsat a 
všickym přeju fajnove slunečne volne 
odpoledne s partyjou u pivka, vinka či 
grilu. A eště ta adresa, pište a ja se budu 
snažit rychle reagovat

dombasakNH@email.cz   Vaš Dombasak

Dovolujeme si Vám oznámit, že 
v prostorách provozního 
zařízení KOVÁK v 1. podlaží, 
č. dv. 126 zahájila činnost 
cestovní agentura Africatravel 

otevírací doba: PO – PÁ 10.00 
– 15.30 hod. /Návštěvy a 
konzultace možno domluvit i v 
jiném čase na tel. +420 731 004 
453/

CA Africatravel se specializuje  
na oblast jihovýchodní a 
západní Afriky, kde nabízíme 
spoustu oblíbených tras po 
nejzajímavějších oblastech, 
výlety na safari do známých 
národních parků a rezervací, 
expedice s výstupem na 
nejvyšší horu Afriky -
Kilimanjaro 5895 m, zájezdy za 
golfem a celou řadu dalších 
aktivit, které africký  kontinent 
nabízí.
Díky naší úzké spolupráci s 
renomovanými cestovními 
kancelářemi z této oblasti Vám 
dokážeme nabídnout kompletní 
služby, případně pomůžeme 
vytvořit cestu na míru dle 
Vašich představ. 
  
Na Vaši návštěvu se těší
za CA  Jana Fulnečková
731 004 453 -/mobil O2/
www.africatravel.cz



                                                                                                                                                  

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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VÍTĚZOVÉ TURNAJE V BOWLINGU , KTERÝ POŘÁDALA ZO ENERGETIKA

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:
® Bude se přijímat? ® Podle Ostravského úřadu práce 
začnou i hutní podniky přijímat nové lidi. U nás to mají být 
zejména absolventi vysokých a středních škol.       
® Nové kolektivní smlouvy ®  Ve dvou dceřiných 
společnostech, které vyrábějí trubky, byly podepsány 
kolektivní smlouvy. V ArcelorMittal Tubular Products 
Karviná se zvýší mzdy o 3 procenta, plus zvýšený 
příplatek za noční směny. Smlouva byla podepsána do 
roku 2013. V ArcelorMittal Tubular Products Ostrava 
podepsali dodatek týkající se mzdových ustanovení –
všechny tarifní stupně se zvednou o 260 korun + zvýšení 
příplatků za noční směny a práci o sobotách a nedělích.
Společnost:
® ArcelorMittal stoupl zisk ®   Čistý zisk společnosti se 
zvýšil v prvním čtvrtletí o 67 procent na 1,07 miliardy 
dolarů (asi 18 miliard korun). Tržby se zvýšily o 27 
procent na 22,18 miliard dolarů. Ocel, kterou společnost 
prodávala mněla vyšší cenu o 7 procent a produkce 
železné rudy klesla o 6,3 procenta. Očekává se, že 
dodávky ocele se nadále zvýší a že poroste poptávka i 
ceny ocele.
Průmysl:
® Průmysl meziročně zpomalil ®   Průmyslová produkce 
v březnu meziročně vzrostla o 9,5 procent, což je horší 
výsledek než únorový růst o 13 procent. Minule jsem psal, 
že průmysl dosáhl předkrizových úrovní, proto to vypadá, 
že růst už nebude tak veliký. Avšak vývoj průmyslu, a 
také export, mají v současnosti největší podíl na růstu 
české ekonomiky, která v prvním čtvrtletí vzrostla o 2,5 
procenta.
Komodity:  
®Duben 2011®:  Ocel  – 913 $/t (+0,1%), železná ruda –
179.26 $/t (+ 5,5%)

                            Mikula Ondřej

Pokračování ze str. 2

 Při dovršení životního jubilea 60let stejná odměna 
jako při 50-ti letech a to: 
1 až 3 roky 3.000,- Kč
nad 3 až 7 let 5.000,- Kč
nad 7 až 10 let 7.000,- Kč
nad 10 až 15 let 10.000,- Kč
nad 15 let             15.000,-Kč
 Příspěvek na preventivní vyšetření rakoviny prsu 
ve výši 600 Kč všem   zaměstnankyním ve věku 35 až 40 let ( 
na základě dokladu o zaplacení)

Nová Kolektivní smlouva jasně dokazuje, že odbory mají 
smysl a po cíleném jednání a argumentaci jsou spolu 
s hospodářským vedením  schopny uzavřít v karvinském 
regionu smlouvu se skutečně nadstandardními podmínkami. 
Málokdo si už uvědomuje, že ne v každé firmě je týden 
dovolené navíc, dotovaná strava, příspěvky na dětské 
rekreace, rekondiční pobyty, náhrady mezd při překážkách 
v práci  atd. atd…
                                                                              Emil BUG                  
                                                                  předseda ZO OS KOVO   
                                                                    ArcelorMittal Karviná

                          




