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 JAK PROBÍHÁ MĚŘENÍ IMISÍ A VYHODNOCENÍ KONCENTRACÍ KVALITY OVZDUŠÍ 

 se dočtete v článku v Kováku.   

Dne 13. července 2011 navštívil naší společnost redaktor týdeníku Kovák. Navštívil  Vysoké pece a 
Energetiku.  Bude zpracována reportáž na téma ekologie z pohledu zvenčí. Přijel se podívat jak se nám 
tady dýchá a zda lze švindlovat s měřením imisí. Sledujte srpnová čísla týdeníku Kovák. 
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Stávka jako prohra občanské společnosti 
Jiří Pehe  

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-pehe.php?itemid=13537 

 
Nedávná stávka odborů v dopravě ukázala, jak tragicky slabá je česká občanská společnost. Ačkoliv průzkumy veřejného mínění uka-

zují, ţe s vládními reformami nesouhlasí naprostá většina společnosti, tedy nejen odboráři, a ţe samotný odborářský protest vnímá 

spíše pozitivně nadpoloviční většina občanů, nespokojená část veřejnosti vyuţila stávku tak nanejvýš jako záminku k dlouhému ví-

kendu. 

Moţných vysvětlení se nabízí celá řada. Jedním je skutečnost, ţe jakkoliv se valná část společnosti v opozici vůči současné vládě po-

sunula opticky nalevo, u mnoha lidí přetrvává nelichotivý obraz odborů, který je kombinací předsudků spojených s jejich rolí v komunis-

tickém reţimu, a předsudků o jejich údajně parazitické roli, které vůči nim vládnou v neoliberálně orientovaných médiích.  

Zbytek občanské společnosti, ač má k vládním reformám velmi podobné výhrady, jaké formulovaly odbory, má k odborům, coby moţ-

ným mluvčím a reprezentantům celospolečenských zájmů, rezervovaný postoj. 

Dalším problémem se zdá být fragmentace české občanské společnosti. Zatímco se většina občanů pohoršuje nad řevnivostí politic-

kých stran i jejich neschopností hledat konsensus, zdá se, ţe podobná řevnivost existuje i v občanské společnosti. Široce sdílený 

odpor k vládním reformám se tak nezbytně nepřetaví do víceméně jednotné akce občanské společnosti. 

S tím je spojená i jistá apolitičnost české občanské společnosti. Ozývá se z ní sice, téměř unisono, jakési temné brblání nad 

politickými poměry, ale zároveň se bojí politického činu.  

Kdyţ pak vládní propaganda a jí přizvukující média začnou tvrdit, ţe odbory by se měly přinejlepším soustředit na specifickou obranu 

zájmů zaměstnanců, a neměly by se prý chovat politicky, nachází tato argumentace v různých částech občanské společnosti odezvu.  

Je také moţné argumentovat, ţe česká občanská společnost je prostě líná. Její jednotlivé sloţky rády mluví, rády kritizují různé ne-

švary, ale jen málokdy se odhodlají k akci. Skutečný aktivismus prostě není Čechům vlastní, coţ má dlouhé historické kořeny. 

Zatímco třeba ve Francii nebo v Itálii by pochodovaly ulicemi spolu s odboráři statisíce lidí, v českých poměrech jsme svědky podivné 

ambivalence: na jedné straně valná část občanů vidí odborářskou kritiku vládních reforem jako oprávněnou, ale na straně druhé, 

moţná věrni normalizačním tradicím, odjedou raději na chaty. Tam, s jistou dávkou škodolibosti, sledují skrze média jak vládní, tak 

odborářská zaškobrtnutí, a zřejmě si gratulují, jak zase jednou na vše vyzráli. 

Virtualizace občanské společnosti v podobě přesunu částí jejích aktivit do kyberprostoru, zejména na sociální sítě, nátuře české 

občanské společnosti dost vyhovuje. Umoţňuje stisknutím tlačítka na počítači podepsat to či ono, nebo jednorázově mobilizovat . Tyto 

aktivity ale málokdy přerůstají do trvalejších struktur, a ještě méně se zhmotňují do pouličních protestů a jiných organizovaných akcí.  

I „zásluhou“ těchto aktivit máme dvě nové politické strany, přičemţ obě z nich, kaţdá jiným způsobem, jsou v podstatě výsměchem 

ambicím, které je v občanské společnosti pomohly zplodit. 

„Nesnesitelná lehkost“ tohoto typu občanské angaţovanosti je téţ ţivnou půdou pro řevnivost: je koneckonců o poznání snadnější 

kritizovat jiné iniciativy, zvlášť kdyţ k tomu stačí něco napsat a „pověsit“ na Internet, neţ hledat konsensus a pracně organizovat 

společné akce. 

Odboráři samozřejmě mohou, bez podpory ostatních částí občanské společnosti, paralyzovat dopravu, zavřít školy i státní úřady nebo 

ochromit zdravotnictví, ale pokud při tom všem zejí ulice prázdnotou, a dokonce i občané naštvaní na vládu si pochvalují, jak se 

během stávky pěkně projeli na kole, vláda se nemá čeho bát.  

Podíváme-li se na stav české občanské společnosti realisticky, lze jen smutně konstatovat, ţe se mocní nemusejí skutečně obávat 

ještě dlouho.Téměř se chce říct, ţe si česká společnost zaslouţí všechno, co se na její hlavy nakonec v podobě různých 

neoliberálních experimentů snese. Kdyţ se proti nim nedokáţe jednotně vzepřít, bude je muset, ač třeba s dobře známým brbláním na 

poměry, snášet.                                                                                                                                              Deník Referendum, 

21.6.2011 

 

Přečetli jsme za vás  

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-pehe.php
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-pehe.php?itemid=13537


 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Zase po měsicu vas všecky zdravim. Mame 
začatek května a někeři z nas vyuţili fajnove 
volno mezi svatkama, teţ to bylo poznat na 
štrece. Byli tam jen ti potřebni a ti co nerobi 
na kolotoču si vzali volno. Ja teţ sem uvaţo-
val, ale roba doma konstatovala, ţe bude 
sama na chalupě a ja bych tam pry 
překaţel. Toţ to mě vytočila, bo sem toho 
moc neporobil a ještě sem si zadělal na taky 
maly problem. Neţ sem jel z chalupy na 
šichtu, tak sem si dal na oběd taku fajnovu 
prdelanku. Vyborna byla do te doby neţ se 
mi začali krutit střeva do vrtule. Toţ to vam 
povim, kaţda 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 teţ všimnul, ţe sem jakisi aktivni a stiham 
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Novela zákoníku práce reaguje i  na nález Ústavního soudu z 
12. března 2008, a to zejména tím, ţe výslovně vyjadřuje princip 
podpůrného pouţití občanského zákoníku vůči zákoníku práce. 
Dále nově navrhuje pouţít zásady pracovněprávních vztahů jako 
základní výkladová pravidla. V té souvislosti se navrhuje změna 
systematiky zákoníku práce. Navrhuje se zjednodušit pouţívání 
zásady „co není zakázáno, je dovoleno“. „Novela také obsahuje 
několik desítek zpřesnění, aby bylo běţnému uţivateli jasné, 
jakým způsobem se musí řídit jednotlivými ustanoveními. V 
Česku jsou 4 miliony zaměstnanců a několik set tisíc zaměstna-
vatelů, kteří se řídí zákoníkem práce. Tato právní úprava by 
proto měla být co nejsrozumitelnější,“ říká Jaromír Drábek, mi-
nistr práce a sociálních věcí. Účinnost novely zákoníku práce se 
předpokládá od 1. ledna 2012. 
 
Zde jsou jednotlivá opatření, která jsou obsahem aktuální novely 
zákoníku práce: 
 
ZPRUŢNĚNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ 
Zkušební dobu bude moci podle návrhu novely prodlouţit u 

vedoucích zaměstnanců ze současných 3 měsíců na nejdéle 6 
měsíců. 
Odstupné při rozvázání pracovního poměru by mělo být od-

stupňováno podle délky pracovního poměru u zaměstnavatele 
takto:a)při trvání pracovního poměru méně neţ 1 rok by mělo být 
ve výši nejméně 1 průměrného měsíčního výdělku,b) při trvání 
pracovního poměru alespoň 1 rok a méně neţ 2 roky by mělo 
činit nejméně dvojnásobek průměrného měsíčního výdělku a 
c)při trvání pracovního poměru u zaměstnavatele alespoň 2 roky 
by mělo činit nejméně trojnásobek průměrného měsíčního vý-
dělku.  
Pracovní poměr na dobu určitou -Navrhuje se omezení sou-

časných výjimek z obecné úpravy uzavírání pracovního poměru 
na dobu určitou; maximální doba 2 let, na kterou je moţné pra-
covní poměr na dobu určitou sjednat, by měla být prodlouţena 
na 3 roky. V rámci této doby by mělo být moţné pracovní poměr 
na dobu určitou sjednat opakovaně ještě dvakrát (pravidlo cel-
kem 3x a dost); výjimky z této obecné úpravy by mělo být moţné 
pouţívat pouze v případě, ţe by tak stanovil zvláštní právní 
předpis. Úprava by měla přinést vyšší ochranu zaměstnance, 
mělo by však současně dojít ke zpruţnění trhu práce. 
 

Nelíbí  se vám,  ţe si někteří kolegové v práci často „ odskočí“ zakouřit a nepracují?  Neměli by si nahradit dobu, 
kterou stráví kouřením?  
 
V pracovní době musí být zaměstnanci podle zákoníku práce přítomni na pracovišti a konat práci. Výjimkou z tohoto 
pravidla jsou především přestávky na jídlo a oddech poskytované nejdéle po 6 hodinách práce a to v celkové délce 
nejméně 30 minut. V těchto přestávkách je zaměstnanci zaručen víceméně volný reţim a je jen na jeho uváţení,  co 
v dané době dělá- tedy zda přestávku nebo její část vyuţije pro kouření nebo ne.  
 
Kouření by si měl zaměstnanec nahradit  
Pokud kouření neprobíhá v době přestávek na jídlo a oddech a nebo u některých prací v době tzv. bezpečnostních 
přestávek, měli by si zaměstnanci pauzy strávené kouřením skutečně napracovat. Zde ale velmi záleţí na přístupu 
zaměstnavatelů, kteří nezřídka občasné pauzy tolerují. Potom se nabízí otázka, zda jejich přístup nezpůsobuje 
nerovné podmínky mezi kuřáky a nekuřáky na pracovišti, coţ je samozřejmě nepřípustné.  
Pokud zaměstnavatel nechce odchody z pracoviště za účelem kouření tolerovat, měl by dát zaměstnanci upozornění 
na nedodrţování pracovní doby a moţnost výpovědi.  
Zaměstnavatel nemá ze zákona povinnost zřídit kuřárnu či jiné prostory vyhrazené kouření, a pokud tak 
zaměstnavatel přeci jen učiní, je to jen projevem jeho dobré vůle. 
Za zajištění dodrţování zákazu kouření na pracovišti je zodpovědný zaměstnavatel.  
                                                                                                                                                                           Sobolová Alena  

A pro mě spící koutek, prosím… 

Vláda schválila novelu zákoníku práce 
Dohody o provedení práce- Rozsah hodin, které je moţno 

odpracovat u jednoho zaměstnavatele na základě dohody o 
provedení práce, by měl být zvýšen z dosavadních 150 hodin v 
kalendářním roce na 300 hodin v kalendářním roce. Odměna z 
dohody o provedení práce nad 10 000 Kč měsíčně by měla být 
nově podrobena sociálnímu i zdravotnímu pojištění. 
Výpovědní důvody - Navrhuje se nový výpovědní důvod spočí-

vající v hrubém porušení povinnosti práce neschopného za-
městnance, resp. pojištěnce, dodrţovat v době prvních 21 ka-
lendářních dnů pracovní neschopnosti léčebný reţim. V této 
souvislosti se navrhuje stanovit téţ „jiné povinnosti zaměst-
nanců“ v prvním období dočasné pracovní neschopnosti, pokud 
jde o dodrţování reţimu práce neschopného. 
Navrhuje se, aby bylo moţné dočasně přidělit zaměstnance k 
jinému zaměstnavateli, aniţ by přidělující zaměstnavatel byl 
současně agenturou práce. Dosud totiţ mohou zaměstnance 
dočasně přidělovat pouze agentury práce. 
 
KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ 
V návrhu jsou jednoznačně identifikovány smluvní strany, nově 
je řešena výpověď z kolektivní smlouvy a skončení účinnosti 
kolektivní smlouvy. S cílem odstranit výkladové nejasnosti o 
pojmech účastník a smluvní strana § 23 jednoznačně určuje, 
kdo ony smluvní strany tvoří. Kolektivní smlouvu (KS) lze uzavřít 
na dobu určitou či neurčitou. Pokud se smluvní strany dohod-
nou, ţe KS se uzavírá například na dobu do uzavření nové KS, 
musí nyní uvést nejzazší dobu účinnosti („nejdéle však do…“) 
.Při zániku odborové organizace skončí účinnost KS posledním 
dnem kalendářního roku, ve kterém organizace zanikla. Zamezí 
se tak právní nejistotě u KS uzavřených na delší období či způ-
sobem ne zcela transparentním. 
Pracovní doba-Návrh zavádí definici rovnoměrného a nerov-

noměrného rozvrţení pracovní doby a ruší stávající ustanovení 
o rozvrhování pracovní doby, čímţ výrazně zjednodušuje celou 
problematiku. Nadále limitování pouze dodrţením stanovených 
odpočinků mezi směnami a v týdnu, jednotnou nejvyšší 12 hodi-
novou délkou směny a stanovenou týdenní pracovní dobou. 
Odpadne také povinnost zaměstnavateli vykazovat u konta pra-
covní doby kaţdý týden rozdíl mezi stanovenou a odpracovanou 
dobou, budou-li chtít zaměstnavatelé provést změnu v rozvrhu 
konta, nebudou jiţ nuceni zachovat čtyřtýdenní období, po které  



 
 

 

 

 
 
 
                                                                                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
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:  
® Čísla za loňský rok ® Předloni byla firma ve ztrátě 
téměř jedné miliardy korun. Loni však dosáhla zisku 758 
milionů korun. Především díky rostoucí poptávce, proto 
také zvýšila výrobu ţeleza i oceli. Trţby vzrostly o 7,5 
miliardy korun na 28,5 miliardy. Firma vyrobila 1,94 
milionu tun surového ţeleza, coţ je o 16procent 
meziročně více, tekuté oceli vyrobila 1,98 milionu tun, o 
22procent více. Výroba však stále není taková jako před 
krizí.  Poptávka však zatím, i přes zvyšující se ceny 
surovin, nadále roste.  
® za 5 let: 12 miliard korun ® V příštích letech by mnělo 
být proinvestováno aţ 12 miliard korun. A na co vlastně? 
Především na omezení mnoţství vypouštěných 
znečišťujících látek. To znamená: odprášení aglomerace 
sever, nová ocelárna, ekologizace teplárny nebo nové 
technologie do vysokých pecí. Rychlejší realizaci podle 
firmy brání zdlouhavé povolování ze strany úřadů. Mají se 
rovněţ přijímat noví zaměstnanci.  
Společnost:  
® ArcelorMittal Orbit ® Londýnský věţ, zatím rok před 
startem olympiády, jiţ přesáhla polovičku své budoucí 
výšky. Nyní měří zhruba 72metrů, roste tedy průměrně 
14metrů za měsíc. V září by mněla dosáhnout své výšky 
115metrů. V dubnu by pak mněla být s předstihem před 
červencovým startem olympiády definitivně dokončena. 
Průmysl: 
® Květnový velký růst ® Průmyslová výroba v květnu 

meziročně prudce zrychlila růst na 15,2procenta a 
překonala tak všechny odhady, meziměsíčně přidala tedy 
2,7procenta. K růstu nejvíce přispěla výroba motorových 
vozidel, která vzrostla o 30 procent, výroba strojů a 
zařízení o 22,7procent a výroba elektrických zařízení o 
25,7procent. Zlepšení situace se pozitivně promítá do 
trhu práce, kdy se vytváří nová pracovní místa. Nové 
zakázky ze zahraničí vzrostly meziročně o 10,8procenta. 
To stavebnictví však dále klesá, nyní o 4,9procenta. 
 
Komodity:   
®Červen 2011®:  Ocel  – 881 $/t (-3,4%), železná ruda – 
170.88 $/t (- 3,5%) 
                                                                   Mikula Ondřej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  

Pokr.ze str. 3 

nesmí nyní rozvrh měnit. Významný posun nastal i u pruţné 
pracovní doby, kdy změna vyrovnávacího období pomůţe 
zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům k flexibilnějšímu 
naplňování stanovené týdenní pracovní doby. 
Dovolená-V úpravě dovolené by měly být provedeny některé 

změny směřující ke zjednodušení úpravy a téţ s ohledem na 
judikaturu ESD, týkající se nevyčerpané dovolené. 
Odměňování- V úpravě odměňování se navrhuje např. 

zpřesnit podmínky poskytování smluvního platu, dále např. 
aktualizace minimálních platových tarifů (navrhuje se stanovit 
minimální platové tarify v úrovni stanovené pro první stupeň v 
jednotlivých platových třídách v nejniţší stupnici platových 
tarifů), dále téţ zavést institut cílové odměny, nebo rozšíření 
dosavadních forem výplaty mzdy nebo platu, a některé další 
zpřesňující úpravy. 
 
INFORMOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A PROJEDNÁNÍ S NIMI 
Rovné podmínky pro všechny zástupce zaměstnanců, 
zpřesnění působnosti odborové organizace u zaměstnava-
tele- V intencích nálezu Ústavního soudu je upravena povin-
nost zaměstnavateli informovat všechny zástupce zaměst-
nanců, kteří u něj působí, tj. odborovou organizaci, radu 
zaměstnanců případně zástupce pro oblast bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Nově se stanovují podmínky, za 
kterých můţe odborová organizace u zaměstnavatele působit 
a mít právo jednat – musí mít oprávnění podle stanov, ale-
spoň 3 její členové jsou u zaměstnavatele v pracovním po-
měru a musí mít oprávnění jednat vlastním jménem. 
Přechod práv a povinností- Právní úprava přechodu práv a 

povinností z pracovněprávních vztahů při převodu zaměstna-
vatele by měla být zpřesněna vůči právu EU, především by 
mělo být umoţněno zaměstnanci, který nechce přejít k ji-
nému zaměstnavateli, aby mohl ukončit pracovní poměr ještě 
před účinností převodu.                   Sobolová Alena 
 
 

JAK VYSOKÉ JSOU STÁTNÍ VÝDAJE NA PENZE?  

Státní výdaje na penze v Česku dosahují 7,4 % k HDP, coţ 

je v rámci zemí OECD jiţ nyní nadprůměrná hodnota, průměr 
za země OECD je 7,0 % k HDP. Hlavním důvodem je, ţe 
penze v Česku jsou vypláceny pouze z průběţného systému 
(stejně jako v Rakousku nebo Německu). Např. ve 
Švýcarsku, Nizozemí, Austrálii, Novém Zélandu, Islandu či 
Mexiku plyne občanům významná část důchodu z povinného 
spoření ve fondech.  

Státní výdaje na penze jsou v Česku velmi vysoké, 
přestoţe střední délka života 65letého občana ze zemí 
OECD je podprůměrná, v Česku činí 80,8 let a průměr za 

země OECD je 83,1 let. V příštích letech se tedy očekává, ţe 
střední délka ţivota 65letých občanů v Česku poroste. Stát 
tak bude penze vyplácet v průměru delší dobu.  

Stejně tak je v Česku prozatím podpůměrný počet občanů 
starších 65 let k produktivnímu obyvatelstvu (od 15 let do 64 
let). V Česku je občanů starších 65 let 22,6 %, průměr za 
země OECD 23,6 %. V příštích letech bude tedy stoupat 
poměr občanů starších 65 let vůči produktivnímu 
obyvatelstvu. V příštích letech budou do penze chodit silné 
ročníky a bude se čím dál více projevovat nízká porodnost v 
posledních dvaceti letech.  
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