
 

 

 
 

 
 
 

 
                     
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ročník V. číslo 6 datum vydání  20. 6. 2011 

PORKOVÁK   1 
 

 NAVRHOVANOU REFORMU DANÍ MAJÍ ZAPLATIT ZAM ĚSTNANCI  

 Vítězové navrhovaných reforem:                 firmy a živnostníci (OSVČ)                   Poražení:  zaměstnanci 
 
Vyšší sazba DPH, vyšší odvody na zdravotní pojištění, snížení nebo dokonce úplné zrušení daňové výjimky u 
stravenek. Tak pocítí daňovou a důchodovou reformu 4 milióny zaměstnanců ! Zaměstnanci budou muset ze 
svých peněz nahradit úlevy, které vláda slíbila podnikatelům a firmám (že jim sníží náklady na cenu práce). 
Pojistné za zaměstnance se má snížit ze 34 % na 32 % a stát by za firmy hradil i úrazové pojištění. Firmy a OSVČ 
by ušetřili 23 mld. Kč a ty mají doplatit zaměstnanci. Zaměstnanec s hrubou mzdou 20 OOO Kč  v roce 2013 má 
odvádět na pojištění měsíčně o 400 Kč více (+4 800 Kč ročně). Mimochodem, v  r. 2010  zaplatilo cca 700 000 
OSVČ na daních zhruba 8 mld. Kč, zatímco zaměstnanci 110 mld. Kč ! MPSV a zdravotní pojišťovny upozorňují, 
že zaměstnanci jsou dlouhodobě znevýhodněni. Vláda dělá, že neslyší. 
Na zaměstnance je připraven „fígl“. Má se snížit daň z příjmů, zvýšit daňový odpočet na dítě o 1 800 Kč ročně a 
každý by od daňového základu mohl odečíst 3 000 Kč ročně. Tyto „úlevy“ v žádném případě nedorovnají 
zaměstnancům růst nákladů, který přinese navýšení spodní sazby DPH, zrušení daňových výjimek, změny u 
zdravotního a důchodového pojištění, růst poplatků atd. Je ještě celá řada nejasností, přičemž pan Kalousek musí 
vyčkat na to, jaký bude konečný výsledek koaličních vyjednávání o reformách.  
Podle dosavadních propočtů, např. navrhovaný daňový odpočet ve výši 3 000 Kč (250 Kč měsíčně) nemůže stačit 
na dorovnání ztráty, kterou by znamenalo zrušení výjimky u stravenek (v průměru cca  -880 Kč měsíčně = 10 560 
Kč ročně). Ta změna dokonce není výhodná ani pro státní rozpočet. Stát by přišel o cca 12 miliard Kč, přičemž 
výběrem daně by získal pouze 5 miliard Kč („díra“ 7 mld. Kč) !      
Náklady na důchodovou reformu chce vláda uhradit částečně z výnosů ze sjednocené sazby DPH (14 % od r. 
2012 a 17,5 % od r. 2013). MF ČR spočítalo, že na průměrnou domácnost v roce 2012, bude mít změna  dopad 
cca 3 060 Kč ročně. Argumentuje tím, že v  r. 2013, se sníží taky horní sazba DPH z 20 % na 17,5 % (čili něco by 
mělo být i levnější). Část z výnosů u DPH se rodinám s dětmi má vrátit zvýšením daňového odpočtu na dítě o 
1 800 Kč ročně. S ročním zpožděním, se mají valorizovat i důchody (náklady cca 3,5 mld. Kč).  S valorizací 
minimální mzdy, se nepočítá ! Kombinace změn u DPH přinese státnímu rozpočtu výpadek u příjmů ve výši cca 13 
miliard Kč. I kdyby MF firmám a OSVČ nabídlo nižší úlevy na daních a pojištění než slíbilo, i tak na tom firmy 
vydělají. Další výhodou pro ně bude možnost odečíst si od daňového základu vyplacené dividendy. Stát přijde o 
dalších cca 9 miliard Kč v rozpočtu !   
MF tvrdí, že výpadky u příjmů vykompenzuje úsporami na ministerstvech (+15 mld.Kč), sjednocením místa pro 
výběr daní a pojistného (0,6 mld.Kč + 4 mld. Kč státní pokladna), změnou systému veřejných zakázek (+5 mld.Kč) 
a zdaněním hazardu (+7 mld. Kč). To všechno jsou jenom fiktivní odhady. Když MF bylo upozorněno, jak velký 
výpadek pro rozpočet způsobí zvýhodněním firem a OSVČ, přišlo s novou variantou. Pojištění za zaměstnance se 
firmám nesníží z 34 % na 32 %, ale „pouze“ na 32,5 %. „Díra“ do rozpočtu se tak zmenší o cca 6 mld. Kč. 
Mnohokrát už zaznělo, aby vláda udělala seriózní analýzy návrhů reforem.  
Dvacet let politici nenašli odvahu na to, aby zrušili daňovou výjimku pro „průmysl hazardu“. Aby přestal mít 
exkluzivní výhodu oproti ostatním firmám. To, že místo zdanění „hazard“ musí část ze zisků dávat na dobročinné 
účely, je výmluva. Problém je v tom, že „průmysl hazardu“, sám rozhoduje o tom, na jaké účely ty peníze půjdou 
(komu a kolik).  Přitom je podezření, že velká část z těchto peněz se nakonec oklikou vrací zpátky na konta 
„hazardu“. A stejné je to i s proklamací o boji s korupcí. Jak máme vládě věřit, že to myslí vážně s bojem proti 
korupcí, když většina politiků se vyhýbá tomu, aby byly zrušeny tzv. „anonymní“ akcie ? Je to třetí reforma 
v pořadí, první dvě skončily neúspěchem. Ta třetí, může znamenat pohromu.Polda Laskovský   (Zdroj: Mladá fronta) 



 

 

 
 

                                                                                                   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                             
               
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
                                                                                                                                                        

PORKOVÁK   2 

 

V dešti na Lysou horu? Na Valcí řské 60 ur čitě! 

 
Začátek a konec pracovní doby upravuje § 81 odst. 3 zákoníku práce. "Přikazuje" zaměstnanci, že je povinen 
být na začátku pracovní doby již na svém pracovišti a odcházet z něj až po skončení pracovní doby. 
Stanovení přesného začátku pracovní doby má právní důsledky např. pro správné využívání celkového rozsahu 
pracovní doby, pro zjištění okamžiku, kdy začal zaměstnanec pracovat a pro posuzování, zda došlo k 
pracovnímu úrazu na pracovišti, či mimo pracoviště.  
Má-li se dosáhnout plného využití pracovní doby, je nezbytně nutné určit, kterým okamžikem nebo na kterém 
místě má začínat a končit pracovní doba, případně od kterého okamžiku se pracovní doba začíná počítat a 
kterým okamžikem končí.Je plně v pravomoci zaměstnavatele, aby určil, co je pracoviště. Nepřesnost 
zaměstnavatelů v tomto směru vede mnohdy k opačnému extrému, kdy se v praxi příliš spoléhá na časovou 
kontrolu u "píchacích hodin" a doba vyznačená jako příchod a odchod z pracoviště je považována bez dalšího 
za zahájení a skončení práce. Kontrolní hodiny jsou, pokud je zaměstnavatel nainstaloval, ve velké části 
pracovišť umístěny ve vstupní bráně do závodu. Také v poměrně rozsáhlých pracovištích je pak "odpíchnutí" na 
kontrolních hodinách na vrátnici např. v šest hodin ráno považováno za včasný příchod do práce ve 
stanovených šest hodin. Je však nutno vzít v úvahu, že mnoho zaměstnanců musí jít od vstupní brány na své 
pracoviště pět až dvacet minut a někde i déle. Obdobně tomu bývá na konci směny. Bývá běžné, že je již velká 
část zaměstnanců převlečena u vrátnice a čeká na stanovený konec směny u píchacích hodin. Kontrolní 
hodiny nejsou a nemohou být dokladem o za čátku a konci práce (pracovní sm ěny). Není to také povinné 
zařízení a na většině pracovišť skutečně žádné kontrolní hodiny nemají. Je to jen pomocné evidenční zařízení a 
často účel splní i pouhý evidenční sešit docházky na pracoviště a odchodu z něj. Kontrola dodržování 
pracovní doby musí totiž být provád ěna přímo na pracovišti . A pracovištěm není vstupní brána, tudíž ani 
zápis na vrátnici  o předchozím odchodu nemůže sloužit jako podklad pro " udělení odměny" ve formě dopisu o 
porušení pracovní kázně. Opožděné příchody do práce a odchody z práce před koncem směny jsou pracovní 
nekázní, která musí být řešena vhodnými zákonnými prostředky [např. upozornění na méně závažné porušení 
pracovní kázně, případně po opakovaném porušování výpověď z pracovního poměru, ale nemůže být 
zaměstnanec "postihován" tak, že by za půl minuty opoždění musel pracovat půl hodiny navíc. Je však povinen 
napracovat tolik času z pracovní směny, o jakou dobu zahájil práci opožděně nebo o jaký čas pracoviště 
předčasně opustil.                                                                                                   Sobolová Alena  

KDY ZAČÍNÁ A KONČÍ PRACOVNÍ DOBA?  

 
Když jsem si v sobotu brzy ráno připravoval velký stan pro evidenci účastníků Valcířské 60, byl jsem přesvědčen, 
že tento ročník bude patřit k těm, kdy počasí rozhodne o účasti. Od pátečního večera prší a výhled na celou sobotu 
je jednoznačný – bude pršet, pršet a pršet. Přijde jen pár skalních turistů a kamarádů lidí ze štábu a to jenom proto, 
aby nás potěšili. 

Ale už v 9 hodin, kdy od vlakového nádraží a z parkoviště přicházeli další a další účastníci, bylo jasné, že 
se lidé toho příšerného počasí nezalekli. Každý rok štáb uvažuje, čím obdarovat všechny na startu, aby se jim to 
v průběhu pochodu hodilo. Byly to kšiltovky, šátky i trička. Letos jsme se rozhodli, že pláštěnka může být dobrá 
v tom, že jestliže podle Murphyho zákona „Je velmi pravděpodobné, že bude pršet v den, kdy plánujete nějakou 
akci venku, než v den předcházející nebo následující“ bude pláštěnka působit opačným směrem – tedy jestliže 
rozdáme pláštěnky, nekápne ani kapka. 

Pláštěnka se ale hodila velmi. Lilo nepřetržitě a tak téměř čtyři stovky lidí v modrých pláštěnkách 
pochodujících v dešti po horách musely udivovat každého, kdo o našem pochodu nic netušil. Teď už si ho jistě 
zapamatuje. 

Když všichni pochodníci odešli na trasy, říkal jsem si opět pesimisticky, že zpátky se nám vrátí jen část – 
řada lidí zavolá, že to vzdávají. Ale přišli všichni! Zmoklí, špinaví ale šťastní. Dokázali to - všechna čest! 21 chodců 
se vydalo na padesátikilometrovou trasu, což je za poslední roky nejvyšší počet. Ale i na ostatních trasách, ať 
pěších nebo cyklistických bylo lidí hodně – třeba 20 km přes Lysou horu ušlo118 lidí. Děti byly nadšené z Malování 
v dešti U Pařeza a překvapili nás i jejich rodiče, kteří se dožadovali pastelek a chtěli malovat také. 

Snad nejhorší situaci tak letos měli moji kolegové na stanovištích po trasách pochodů. Vydržet několik 
hodin na místě v dešti a chladu bylo skutečně těžké.  

Každý rok je Valcířská trochu jiná, ta letošní byla prostě hodně mokrá. Ale guláš byl výborný (o těch 
několika pořezaných prstech při krájení cibule budeme mlčet), Valcířský ležák tekl proudem a zábava pro děti i 
dospělé se povedla. Ten den neplatil další Murphyho zákon – „Jestliže se všechno daří, je něco špatně“. A to je 
dobře. 
Takže, až bude příští rok poslední sobota v květnu, těšíme se na Vás. A nezapomeňte, jsme tady pro Vás i celý rok.  
 
                                                                                                                                                     Ivan Pěknica 
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Zdravim všicky v dombase aj v 
ceruškach, sestřičkach a dalšich 
přibuznych vespolek. Tu se  furt na 
něco čeka, tu na vyjadřeni papalašu 
z Prahy k te naši modernizaci nebo se 
čeka na opravu jakehosik zařizeni. A 
tak to tu včil běži, na druhu stranu sme 
se mohli odreagovat při stavce 
dopravaku. Tož ja bych za volantem za 
ty prachy a hafo přesčasu, nebyl 
spokojeny. Šichty rozhazene přes cely 
den, rodinka doma pořadně nevi kdy se 
objevim a město si furt vymyšla nějake 
novinky. Když tak jezdim do roboty a 
oni už sedi v te plechove krabici na 
kolach už nějakou hodinu, tak jim není 
co zavidět. V letě hic jak v pecu, na 
hajzlik si tež není jak zajit a eště se 
tlačit v zacpě na silnici. Po každe 
dokončene trase by měla byt pauza,ale 
znate to, když už dojede na konečnou 
tak se zas začne tlačit na první 
zastavku. No žadna vyhra to není, to 
bychom měli byt radi za pravidelne 
šichty. No a včil na jiné tema. Ozvala se 
mi na mejla, co sem minule zveřejnil, 
sestřička Jäklovka o jejich trampotach. 
U nich ve fabrice bezpečaci upustili 
uzdu fantazie a vrátili se do doby před 
sametovu revoluci. Přece co už jednou 

fungovalo musí fungovat aj včil. A tak 
přišli s osvicenym napadem zavest 
něco jako pokutove kupony za porušeni 
bezpečnosti. Tož jak mne informovala 
sestřička tak rano stači zapomenout 
tipnou cigo před branou a už ste o 
kupon lehči, potom si nadavate celu 
cestu na halu jaci ste paka a zapome-
nete si nasadit bryle, kere všicky vice 
omezuju jak pomahaju a druhy kupon je 
v haji. Tak to mame super fofr, eště se 
nezačalo robit a už ste po kolena 
v marasu. Do pauzy stihnete eště jeden 
pruser a letite na personalni. Na vyběr 
mate přilbu, zakaz vstupu, špunty do 
uši a eště jiné zakazane manipulace. 
Třikrat a dost, je to jak to stare pořeka-
dlo, když chceš čokla mlatit, klacek si 
najdeš. Včil když mate iniciativniho 
šefika tak ste pod trvalym tlakem, no 
neni nic lepsiho jak pohoda v robotě. 
Z pracovniho řadu vim, že vedouci je 
povinen vylepšovat pracovni podminky, 
tohle ale jde opačnym směrem. Tady se 
furt vymyšla co nejlevnějši alternativa a 
zařizeni starne a starne. Modernizace 
stoji prašule, ale na druhu stranu by 
všici chtěli tu vyšši přidanu hodnotu. 
Pro sniženi nakladu se začina omezo-
vat sviceni na halach, jen pro udrženi 

 konkurence-
 schopnosti. 
 Sem zvědavy 
 jak dluho ty 
 naše mašiny 
 vydrži vyrabět 
 železo. 
  A teď zas 
   odskočim, po 
   vykendu sem 
cely    rozčarovany. 
Vladni papalaši už nevi jak se uržet u 
koryta a využivaju všelijakych cestiček, 
k temu se přida aj prezident. Vyhazovat 
odboraře z roboty, enem za to že maju 
svůj nazor a chcou za něho bojovat je 
velmi kaciřska myšlenka. V minulosti se 
právě šlechta hazela do řeky, v lepšim 
případě, za to že neuměla vladnout. 
Defenestrace byla fajna věc a včil se 
dozvidame jaci že nejsme rebelove. 
Reformy si cucaji s prstu jak na běžicim 
pasu a posluchaju enem milionaře od 
kerych beru peníze na svoje kampaně. 
Včil se rozlučim, otevřete oči a podpořte 
všici dobrou věc, jinak to s nama 
nemusi dopadnut vůbec dobře.               
PS: Pište a ja se budu snažit reagovat 
dombasakNH@email.cz 
                        Vaš Dombasak  
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sobolová Alena   ZO Energetika  

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

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

595 687 424 mobil 724 416 741 vitezslav.prak@arcelo rmittal.com 
Verner David  ZO Laborato ře a Výzkum  

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

595 686 254  mobil 602 537 806  josef.lejsek.kovo@a rcelormittal.com 
Lúčan Lud ěk ZO Válcovny plechu F-M  

558 482 946 mobil 721 427 805   ludek.lucan@arcelor mittal.com 
Bug Emil ZO ArcelorMittal Karviná  

596 391 338  mobil 602 560 947 emil.bug@arcelormitt al.com  
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PORKOVÁK 
Rada odbor ů OS KOVO ArcelorMittal Česká republika 

 ul. Vratimovská 689, 707 02, Ostrava - Kun čice, 
 tel. 59 568 4231, 

E-mail:vspor01.ostrava@mittalsteel.com  

 

    Ekonomické Okno  
Ostrava:  
® Odprášení za miliardu ® Výsledkem by mnělo být o 270 
tun méně prachu. Výraznější zlepšení ovzduší však ale 
zřejmě nepřinese. Z dlouhodobých měření totiž vyplývá, 
že padesátiprocentní snížení emisí se nikdy neprojeví 
jako padesátiprocentní snížení imisí v ovzduší. Dalšími 
faktory jsou i lokální zdroje, nejen naše, ale i ty za 
hranicemi.  V nejbližších 10ti letech chce společnost 
investovat 10 miliard korun. Textilní filtry budou mít 
velikost sedmi fotbalových hřišť a budou naplno uvedeny 
do provozu začátkem října. 
® Ocelárna za 5 miliard ® Začíná výstavba nové ocelárny 
v Ostravě. Půjde o první projekt výstavby nové 
konvertorové ocelárny v Evropě za posledních 20 let. 
Plánuje se proinvestovat 5 miliard korun. Dříve se 
spekulovalo, že by mohl být ostravský závod uzavřen, 
v tomto smyslu je tento krok určitě pozitivní.  
Společnost:  
® investice v Brazílii ® V tomto státě se má postavit nová 
válcovna oceli za miliardu dolarů. Mnělo by to zvýšit 
poptávku po produktech v zemi. Projekt by zvýšil kapacitu 
továrny o 3 mil. metrických tun ročně (od r. 2015) 
Průmysl: 
® Průmyslu už se nedaří  tolik ® Dubnová průmyslová 
výroba meziročně stoupla o 4,7%, přičemž byl očekáván 
růst až 8%. Tahounem zůstávají automobilový průmysl, 
hutě, výroba strojů a zařízení, gumárenství, plasty, 
počítače a elektronika. Nové zakázky ze zahraničí 
vzrostly o 9,3 procent, domácí o 8,2 procent. Na tempu 
ubrala všechna klíčová odvětví. Vše však závisí spíše na 
německém průmyslu, zda udrží tempo nebo ne. Domácí 
průmysl je totiž doslova tažen Německem. Pokud 
Německo klopýtne, Česko může upadnout.      
Komodity:   
®Duben 2011®:  Ocel  – 912 $/t (-0,1%), železná ruda – 
177.10 $/t (- 1,2%) 
 
                                            Mikula Ondřej 
 

ISLAND TVOŘÍ NOVOU ÚSTAVU, ON-LINE 

 Island je evropská země s nejdelší demokratickou  tradicí. 
Althing, jak se nazývá jejich parlament, vznikl již v 10. století a 
schvaloval například i přijetí křesťanství, jako oficiálního 
státního náboženství. A i když se ekonomická krize v roce 
2008 nevyhla ani Islandu, ba naopak ho zasáhla ze všech 
evropských zemí nejvíc, demokratické principy tu nejen že 
nezlomila, ale naopak posílila. V roce 2008 na Islandu v 
důsledku hospodářské krize zbankrotovalo několik bank, 
včetně té národní (protože zkrachoval celý stát), zhroutila se 
měna i trh. O rok později donutili - na tuto zemi obrovské 
demonstrace - odstoupit konzervativní vládu.  Místo ní byla 
zvolena vláda levicová, v jejímž čele stojí dodnes velmi 
oblíbená premiérka Jóhanna Sigurdardóttirová, první hlava 
státu s otevřeně lesbickou sexuální orientací. Přes obstrukce 
prezidenta byl přijat také zákon o obecném referendu. V něm 
pak napoprvé 93% Islanďanů odmítlo platit ze státního 
rozpočtu obří dluh islandské internetové banky Icesave - ve 
výši 4 miliardy Euro s 5,5 % úrokem - Velké Británii a 
Nizozemí. Ve druhém referendu bylo proti již jen 57,7% 
obyvatel Islandu. Jejich vláda totiž vyjednala lepší podmínky 
pro splácení dluhu. Jednání i přesvědčovací kampaň vlády 
dále pokračují. 

Osobní odpovědnost politiků 

Kromě toho bylo na Islandu zatčeno několik bankéřů, nakonec 
na příkaz Interpolu ale všichni obvinění opustili zemi. V květnu 
tohoto roku bylo doručeno obvinění bývalému premiérovi 
země Geiru Haardemu. Obvinění formuloval islandský 
parlament a bývalému vrcholnému politikovi dává za vinu, že 
nepodnikl řádné kroky pro záchranu hospodářství země. Hrozí 
mu dva roky vězení.Vzhledem k relativně malému počtu 
obyvatel Islandu - žije tam něco přes 300 000 lidí - se tu do 
popředí změn dostali i lidé z aktivistických skupin. 
Nejznámějším příkladem je poslankyně nového islandského 
parlamentu Birgitta Jónsdóttirová, která spolupracovala se 
serverem Wikileaks, mimo jiné na uveřejnění videa, v němž 
posádka amerického bojového vrtulníku postřílela  v Iráku 
skupinku civilistů. Na Islandu připravovala také mediální 
zákon.  

Vaše tweety, prosím 

Na začátku roku způsobila diplomatickou roztržku mezi USA a 
Islandem. Americký vyšetřovatel kauzy Wikileaks totiž po 
Twitteru požadoval všechny tweety Jónsdóttirové od listopadu 
2009. „Uvědomili si, že jsem poslankyně parlamentu jiné 
země?" reagovala na to Jónsdóttirová. Za Jónsdóttirovou se 
však postavila i islandská vláda, která si pozvala k vysvětlení 
celé situace amerického velvyslance. A poslankyně se začala 
bránit soudní cestou. Revoluční změnou na Islandu byla i 
volba Ústavodárného shromáždění, které na dnešním Islandu 
tvoří 25 lidí zvolených proto, aby napsali novou Ústavu, 
znemožňující tunelování státu bankéři a politiky.  

Demokracie on-line 

Jak nedávno informoval server Mashable.com, návrh nové 
islandské ústavy byl poskytnut online k široké diskusi, přičemž 
jeho autoři potvrdili, že podle názorů Islanďanů budou 
dokument i korigovat. "Je možné zapojit se několika způsoby, 
většina diskuse ale proběhne prostřednictvím Facebooku,"  
řekla pro Associated Press mluvčí ústavního projektu 
Berghildur Bernhardsdottir. Kromě něj bude do konce června 
probíhat diskuze a připomínkování také na Twitteru, Youtube 
a Flickru. 

Neznamená to přirozeně, že novou ústavu vytvoří pouze 
uživatelé sociálních sítí. Ústavodárné shromáždění chce ale 
využít kolaborace tisíců lidí (tzv. crowdsourcing) pro nalezení 
a sepsání co možná nejlepšího znění nové konstituční listiny. 
zdroj:  
http://datarama.aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=703969 


