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BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKY A PITNÝ REŽIM PŘI ZÁTĚŽI TEPLEM NA PRACOVIŠTI 
 

V minulých dnech padaly na území České republiky teplotní rekordy, a proto není na škodu připomenout 
základní rizika při zátěži teplem na pracovišti. Když opomenu pracoviště, které celoročně překračují limity díky 
technologii daného provozu a jsou sledovány pracovištěm KHS, zaměřím se na ostatní pracoviště společnosti. 
Základní pravidla nařizuje Nařízení Vlády 361/2007 Sb. ze dne 12. 12. 2007, naposledy aktualizované 
s účinností od 1.4. 2012. Zátěž teplem definuje §3b, ve kterém se hovoří, jak se provádí a vyhodnocuje tato 
zátěž dle metodiky Ministerstva zdravotnictví. Pro informaci uvedu několik důležitých údajů:  

1. Každý zaměstnanec musí být zařazen dle povahy vykonávané 
pracovní činnosti do třídy práce podle celkového průměrného 
energetického výdeje (třída I-V) a následně prokazatelně 
seznámen 

2. Měření teploty na pracovišti se provádí kalibrovaným kulovým 
teploměrem, popřípadě jiným schváleným kalibrovaným 
teploměrem 

3. Při překročení operativní teploty na pracovišti pro příslušné 
třídy práce se musí stanovit náhradní opatření a to zavedením 
bezpečnostních přestávek dle vzorce v příloze č.1 NV 
361/2007 Sb. Dále zajistit náhradu tekutin v závislosti na 
teplotě a třídy práce zaměstnanců 

4. Dále při překročení operativní teploty musí být tato hodnota 
zaznamenána v řízené dokumentaci dle PoŘB 05-B2. 

 
Z těchto informací jednoznačně vyplývá povinnost vedoucích 
zaměstnanců dbát na ochranu zdraví zaměstnanců dle 
platných právních norem. Při překročení operativních teplot na 
pracovišti se poskytuje ochranný nápoj v množství vypočte- 

ném dle třídy práce a operativní teploty. Jako ochranný nápoj se poskytuje balená přírodní minerální voda 
slabě nebo středně mineralizovaná, balená kojenecká voda, balená pramenitá voda nebo voda splňující 
obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u výše uvedených balených vod (pitná voda 
z kohoutku). A tady začíná lidová tvořivost vedoucích zaměstnanců. Jedni nařídí výdej balených minerálních 
vod, jiní poukážou na možnost pitné vody, jiní neumí ani změřit operativní teplotu. Dle informace potvrzené 
Metodickým pracovištěm OS KOVO pitná voda z řádu se  může nařídit jen při předložení úplného rozboru vod 
s přesným obsahem kationtů  a aniontů obsažených v této vodě dle platných norem pro ochranné nápoje. 
Problematika pitné vody v naší společnosti se táhne již mnoho let, investice do nového vodovodního řádu jsou 
nedostačující a na mnohých pracovištích je díky zápachu a barvě tekoucí voda nepoživatelná. 
Na závěr jedno zamyšlení, dle finančních nákladů je s vodovodním řádem na tom nejhůř budova ředitelství 
společnosti, jelikož se musí zásobovat i náhradním nápojem v podobě pramenité vody v barelech do výdejníku 

pramenité vody.                                                                        David Verner        
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 NEBOJTE SE VYČLEŇOVÁNÍ!!! 

 Tuto větu už pravděpodobně slyšel každý 
v naší firmě (myšleno na provozech).  
Zaměstnanci AMDS CR, když se 
vyčleňovali, tomu chtěli uvěřit. Záměrně 
píšu, že se vyčleňovali zaměstnanci a ne 
činnosti, protože zařízení je pořád od 
ArcelorMittal Ostrava a.s. Tímto krokem 
vznikl dokonalý kočkopes. AMDS CR je 
řízeno z Francie, ale fakticky patří 
Ostravě a tak logicky do toho mluví 
všichni, ale když se jedná o nepopulární 
věci, jako je např. zbavování se 
zaměstnanců, všichni se vymlouvají jeden 
na druhého.   
Jsou to už skoro dva měsíce, kdy jsme 
chtěli po generálním řediteli, ať nám 
zprostředkuje schůzku odbory, vedení 
AMDS, vedení AMDS CR, vedení AMO a 
šéf FCE p.Samaddar. Zatím se tak 
nestalo, asi to budou jen spekulace, ale 
pravděpodobně by to byla velice 
nepohodlná schůzka, protože by si 
nemohli horký brambor házet jeden 
druhému. Jsme ubezpečováni, že 
nemusíme vidět všechno hned černě. 
Máme šanci něco vidět jinak, když se 
sociální dialog v ArcelorMittal  vede 
formou - rozhodli jsme a vy si to nějak 
vyřiďte se zaměstnanci? 
Žijeme v době, kdy panuje veliká nejistota 
na trhu práce a to se přenáší na nás, 
zaměstnance. Média prakticky informují 
jen o negativních věcech (kromě 
firemního časopisu, ten nám nasazuje 
růžové brýle, ale my víme, že „To černé 
za dveřmi je naše růžová budoucnost“). 
Jsme vystaveni tomu, že některé 
negativní zprávy musíme dodávat médiím 
právě my. Bohužel nemáme jinou 
možnost. Samozřejmě by se do médií 
pouštěla daleko lépe zpráva typu: 
ArcelorMittal bude v Ostravě masivně 
investovat a vytvoří stovky nových 
pracovních míst na Ostravsku.     
                                      Petr Slanina 

 

  

Předdůchod nabízí možnost, jak odejít do penze až o pět let dříve, nepřijít o část 
důchodu a neplatit zdravotní pojištění. Chcete ho? Začněte šetřit. Od příštího roku 
by měla začít platit možnost odejít do tzv. předdůchodu. Předdůchod by měl po-
moci například lidem, kteří ještě nedosáhli potřebného věku pro odchod do penze, 
ale kvůli vysokému věku už mají jen malou šanci na uplatnění na pracov-
ním trhu. Se všemi výhodami ho mohou ho využít ti, kteří budou mít ve třetím pilíři 
důchodového systému našetřenou potřebnou sumu. Bez jistých výhod je pak insti-
tut předdůchodu určen všem (tedy i těm, kteří nemají naspořenou dostatečnou 
sumu), kterým zbývá pět a méně let do dosažení důchodového věku.  Využití před-
důchodu není podmíněno určitým počtem odpracovaných let. Doba trvání předdů-
chodu až do dosažení důchodového věku se přitom bude pro účely výpočtu osob-
ního vyměřovacího základu v systému důchodového pojištění považovat za tzv. 
vyloučenou dobu. Česky řečeno se tímto krokem zamezí tomu, aby se vám snížila 
vyplácená penze při dosažení důchodového věku za to, že jste během trvání před-
důchodu nebyli účastni důchodového pojištění. Během jeho trvání budete považo-
váni z pohledu zdravotního pojištění za státní pojištěnce a nebudete tak muset 
platit pojistné. Bude ho za vás hradit stát. Pokud si říkáte, že výše zmíněné výhody 
nebudou jen tak, máte pravdu. Abyste mohli institut předdůchodu využít, musíte mít 
v třetím pilíři důchodového systému našetřenou pěknou hromádku. Měsíčně vyplá-
cená dávka předdůchodu (z vašich úspor) musí totiž dosahovat nejméně 30 % 
průměrné mzdy. Pokud budeme uvažovat současnou průměrnou mzdu, která nyní 
odpovídá částce 24 526 Kč, museli byste si našetřit tolik, aby vám bylo možné 
z úspor měsíčně vyplácet částku 7358 Kč. Za pět let to tedy dělá krásných 
441 468 Kč. Pokud budeme uvažovat, že byste pobírali předdůchod jen po tři roky, 
což je nejkratší možná doba, budou muset vaše úspory ještě před tím, než 
o předdůchod požádáte, dosáhnout 264 881 Kč. Nyní jste navíc spočítali pouze 
sumu vyplacenou formou předdůchodu (formou předdůchodu můžete vyčerpat 
všechny své úspory ve třetím pilíři). Většinou si ale na penzi spoříme pro přilepšení 
ke starobnímu důchodu. Našetřená částka ve třetím pilíři by tak měla být ještě 
vyšší. Důležité je zmínit také to, že předdůchod bude vyplácen pouze 
z účastnických fondů, které vzniknou k 1. lednu 2013. Pokud tedy máte penzijní 
připojištění a budete chtít zachovat původní pravidla jeho fungování a setrvat 
v transformovaném fondu, je pro vás možnost předdůchodu zapovězena. Pro-
středky tak bude nutné do účastnického fondu převést nebo je sem vložit jednorá-
zově. Další podmínkou, kterou musíte pro využití předdůchodu splnit, je neklesající 
výše splátek a vyplácení dávky měsíčně bez možnosti výplatu přerušit či pozasta-
vit. Důvodová zpráva také uvádí, že výplata dávek musí být rozvržena tak, aby 
skončila nejdříve tři roky před dosažením věku potřebného pro vznik nároku na 
starobní důchod. Pokud tyto podmínky nesplníte, můžete předdůchod využít, ale 
toto období se nebude považovat za vyloučenou dobu (pokrátí se vám starobní 
důchod) a z pohledu zdravotního pojištění nebudete považováni za státní pojiš-
těnce.                                                          Pokračování na straně 4  

Již několik let funguje snižování nákladů v jednotlivých firmách ArcelorMittal na základě srovnávání výrobních jednotek v rámci 
jednotlivých divizí. Co to znamená? Je to jednoduše geniální! V rámci FCE, kde nyní patříme, se porovnávají náklady na výrobu 
v závodech v Polsku, Česku, Německu i Rumunsku.  
Jak to probíhá? Za hodnotící období managementy jednotlivých firem připraví prezentace o tom, jaké měly náklady na výrobu. 
Ten, kdo je měl nejnižší, je leader! (Vítěz) A na jeho úroveň se musí v dalším hodnoceném období ostatní dostat. Takže se začne 
škrtat ve všech možných výdajích (opravy, investice, údržba) tak, abychom příště leadeři byli my! A příště mají „ostřejší tužky“  
zase jiní. Cesta do pekel! Výrobní zařízení se neopravuje, fabriky chátrají, panu Mittalovi rostou zisky. Až se dostaneme do stavu, 
kdy pokračování výroby v Ostravě bude možné jen za cenu velkých investic, bude to zajímavé… 
Bohužel po veleúspěchu této metody v hodnocení nákladů na výrobu ve stylu když se dva (tři, čtyři) perou, pátý (Mittal) se směje,  
byl již před rokem nastartován proces stejného ražení v hodnocení nákladů SSGA pod názvem LEAP. Ptáte se, proč vás odbory o 
tom informují až teď? Dobrá otázka. Protože jsme se o tom dozvěděli až 11.7.2012.  
A co to znamená pro „bílé límečky“ v AMO, AMEPO, AMFM a AMEO? Snižování počtu zaměstnanců!  A podle stejného scénáře 
jako ve výrobních nákladech. V celém segmentu FCE se porovnají počty zaměstnanců na jednotlivých odděleních v rámci SSGA a 
do konce roku 2013 se sníží počet zaměstnanců jednotlivých hodnocených oddělení tak, aby se stav ve všech jednotkách dostal 
vždy na ten nejnižší stav v daném oddělení.  
Dle slov ředitele pro personalistiku pana Rafaje máme velkou výhodu, že projekt začal loni v červenci a mezitím proběhly VSS, 
takže z vytipovaných pracovních míst, která se mají rušit již odešlo na VSS cca 80 zaměstnanců. Přesto budou muset desítky 
zaměstnanců huť opustit. 
Dle slov personálního ředitele je v okruhu SSGA nákladů v AMO a výše jmenovaných dcerách cca 700 zaměstnanců.  
Musím se opravit. Pan Mittal není geniální ďábel. Je to ĎÁBEL!!!     
                                                                                                                           Vítězslav Prak  
 

 

 

 PAN MITTAL JE GENIÁLNÍ ĎÁBEL… 

 

 

 JSOU PŘEDDŮCHODY TERNO?  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

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-
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A je to tady! Nejnovější válcovací trať v ArcelorMittal Ostrava, pásová P-1500 končí. To, na co jsme upozorňovali již loni na 
podzim a co vedení společnosti odmítalo přiznat se nyní stává skutečností. Musím ale přiznat, že alespoň mají styl. Kdy jindy 
zastavit Steckel, než v pátek třináctého! Vždyť to v lidech bude evokovat, že za to snad ani nemohou, to byl prostě SMOLNÝ 
PÁTEK! 
Blbost! Žádný smolný pátek! Každému, kdo se v huti pár let pohybuje a nemá hlavu na krku jen proto, aby mohl baštit 
v kantýně guláš se šesti, muselo být jasné, že provoz na dvě směny a převážná část vsázky ze studeného materiálu je cesta 
do pekel. Minule jsem situaci na P-1500 rozebíral podrobněji, takže to nebudu opakovat. Jen by mne však zajímalo, jaký bude 
následující scénář.  
Nikde se moc nehovoří o tom, že s uzavřením Steckelu se zastaví také kontilití č.2. A v tom vidím další velký problém. Tech-
nický stav ocelárny je takový, jaký je. Čili hodinu po klinické smrti. Píši úmyslně po klinické smrti, protože z té se občas pacient 
probere, stejně jako tandemy a kontilití po zásahu údržby. Jenže my jednoho pacienta už nebudeme oživovat. Takže když nám 
zkolabuje jedno ze dvou kontilití, které zůstanou v provozu, je tady malér. Tandemy nebudou mít pro koho dělat ocel a bude se 
muset omezit výroba na vysokých pecích… Nepřipomíná vám to něco? Třeba omezení P-1500 na dvě směny? A vyšší výrobní 
náklady, nerentabilnost, uzavření…..!!!  
Vím, že to co píši není zrovna nabité optimismem, ale realita dnešních dní v AMO a dceřiných společnostech je prostě krutá. 
Porkovák není firemní PLAMENOMET, který píše jen pozitivní zprávy. My se snažíme psát pravdu. Musíme však vycházet 
většinou z informací, které máme od vedení společnosti, popřípadě z Evropské rady zaměstnanců ArcelorMittal. A mohu odpří-
sáhnout, že vědomě nelžeme! 
Novohuťáci, pořád jste to ještě nepochopili a myslíte si, že o vaše místo nejde?! Omyl! Jde nám o krk všem! Pořád jste ještě 
nepochopili, že jediný, kdo se  bije za zachování našich pracovních míst jsou ODBORY?! Vedení jen plní příkazy svých nadří-
zených. 
Management nám říká, že uzavření P-1500 je jen dočasné. Chtěl bych tomu věřit, ale my češi dobře víme, že jednotka dočas-
nosti je jeden FURT!!!  
 
Takže poslední zhasne. Dnes na Steckelu, zítra v AMDS CR, pozítří na slévárně…. 
                                                                                                                                                Vítězslav Prak    
 

 

 

POSLEDNÍ ZHASNE…  

 
Při každodenním se seznamování s krizí jsme se 
dočkali dalšího překvapení v podobě „vyjednaných“ 
nových podmínek s firmou O2. Jedná se o benefit, 
který nám zaměstnancům zařídila firma, nebo jde o 
to, aby firma díky nám zaměstnancům ušetřila? Asi 
tato otázka zní divně, ale když si člověk spočítá, jak 
nám operátor upravil od 1. 7. 2012 tarify, dojde k 
zajímavým věcem.  
Průměrný rozdíl v tarifech je 31,- Kč(vše počítáno bez 
DPH). Celkem nezajímavé číslo. Pokud se na to ne-
podíváme pohledem celé skupiny, kde je, dle mého 
odhadu, minimálně 15tis. telefonních čísel, dosta-
neme se na cca 500tis.Kč měsíčně. A to si myslím, že 
už je hodně zajímavé číslo. Ročně to dělá 5 580 000,-
Kč.  
Toto vyjednala firma, která je u svých obchodních 
partnerů vnímaná jako firma, která jedná tvrdě. Bylo 
tomu tak i při jednání s O2? Tady se nabízí otázka: je 
těch 5,5mil.Kč navíc pro O2 nebo si firma vyjednala, 
že bude platit méně za firemní telefony a rozdíl se 
pokryje z těchto peněz?  Pokud by tomu bylo opačně 
a firma by měla zaplatit o 5,5mil.Kč ročně více, asi by 
už dotyčný zaměstnanec pro naši firmu nepracoval. 
Pokud ale ušetřil pro firmu díky tomu nějaký ten mi-
lión, asi byl pochválen. 
Touto změnou se dostáváme do pozice, že benefit se 
stává nástrojem, jak ze zaměstnanců dostat peníze 
pro firmu. Nemělo by to být naopak? 
Když si naše nové tarify prozkoumal odborník z ob-
lasti telekomunikací, zhodnotil je jako dobré v porov-
nání s tím, co nabízí trh pro jednotlivce. V momentě, 
kdy tyto tarify porovnal s ostatními hromadnými tarify, 
jasně řekl, že se dají vyjednat lepší podmínky. A to 
neví, že u O2 máme protekci ... 
                                                              Petr Slanina 

 

ZAMĚSTNANECKÝ ZVÝHODNĚNÝ TARIF  
(Benefit nebo nástroj  jak vydělat?) 
 

 

 

 Vize ČMKOS pro Českou 
republiku  
Politika moci, škrtů a nezájmu o po-
třeby občanů má alternativu  
 
ČMKOS je velmi často osočována z toho, že nepřichází s žádnými 
aktivními návrhy, že nechce nic měnit a její odpor k reformám je 
nezodpovědný a nezakládá se na žádných objektivních důvodech. 
Zdá se, že vyjasnění toho, oč usiluje a co navrhuje ČMKOS, je 
nezbytností především pro širokou veřejnost. Jak vláda, tak i pod-
nikatelé to totiž z nesčetných vystoupení, stanovisek a rozborů, 
předložených ČMKOS za poslední léta, velmi dobře vědí.  
 
Ekonomická i sociální situace v ČR by byla mnohem lepší, 
kdyby zásadní rozhodnutí, včetně protikrizových, byla přijí-
mána na základě skutečného sociálního dialogu a širokého 
celospolečenského konsensu.  

 
 ČMKOS sleduje a vyhodnocuje ekonomický a sociální vývoj, 
postavení sociálních partnerů a efektivnost sociálního dialogu již 
od roku 1989. Jasně se ukazuje, že za současného vládnutí v ČR 
se naprosto nedoceňuje přínos sociálního a občanského dialogu 
pro vyvážený rozvoj společnosti. Alarmující je, že stávající vládní 
koalice se ani nijak netají se svým silovým přístupem k řízení 
státu. Materiály připravuje v izolaci nebo maximálně po konzultaci 
s vybranými okruhem svých příznivců. Připomínková řízení probí-
hají ve zkrácených termínech a při vypořádání připomínek si zpra-
covatelé ve valné většině vystačí s jednou větou „váš návrh nelze 
akceptovat, neboť je v rozporu s programovým prohlášením a 
zadáním vlády, či není pro něj politická vůle“. 
 
 Pokračování najdete na www.oskovo.cz  

http://www.oskovo.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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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  
   

® Další propouštění? ® Z dceřinné společnosti ArcelorMittal 
Distribution Solutions Czech Republic by mohlo odejít až 
150 lidí. O zrušení míst však dosud nebylo rozhodnuto. Tato 
společnost je největším tuzemským výrobcem svodidel. 
Krok má být součástí restrukturalizace a reorganizace 
v rámci evropských podniků divize ArcelorMittal Distribution 
Solutions, přičemž část výroby by se přesunula do Polska.   
® Plán investic ® Projekty za 2,5 miliardy korun: 
2012 – 2014 Odsíření energetiky (532 milionů korun) – 
snížení emise oxidu siřičitého SO2 a prachu 
2012 – březen 2014  Odsíření koksovny (211 milionů korun) 
– snížení obsahu sulfanů v čistém   koksárenském plynu + 
modernizace zařízení plynulého odlévání oceli (kontilita 
číslo jedna), dále výstavba nové vakuovací stanice 
® Podpora Science and Technology ® Tento projekt vzniká 
v oblasti Dolní oblasti Vítkovic a náš podnik na něm chce 
spolupracovat. Mělo by jít o zatraktivnění vědy a techniky. 
Otevření je plánováno na rok 2014. Peníze na Svět techniky 
jdou z téměř šestisetmilionové dotace z ministerstva škol-
ství, evropských fondů a z provozních příspěvků členů a 
partnerů sdružení. Samotná stavba ale vyjde přibližně na 
250 milionů korun, zbytek půjde na expozici.  
Společnost:  
® Slovensko ® ArcelorMittal  otevřel další závod v Senici. 
Jde už o čtvrtý závod v tomto městě, bude součástí tamního 
průmyslového parku a stál 15 milionů eur. Firma je na Slo-
vensku již 6 let.  
Průmysl:  
® Propad ® Po 30 měsících růstu nastal v květnu propad 
průmyslu, který klesl o 2,4 procenta, především kvůli pro-
blémům eurozóny.  Jde tedy o první pokles od listopadu 
2009. Poprvé od konce roku 2009 také klesly dovozy zboží 
do Česka a zahraniční obchod tak skončil s přebytkem 23,1 
miliardy korun. Hodnota nových zakázek však meziročně 
vzrostla o 4,2 procenta. Stavební výroba zrychlila pokles na 
3,5 procenta. 
Komodity:   
® Červenec 2012®:  Ocel – 747 $/t (-5,49 %),  Železná ruda 
- 134.62 $/t (-1.21 %) 
Akcie ArcelorMittal:   12,08 EUR (+7,86 %, 5 720 300 ks) 
 
                                                         Mikula Ondřej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  

Auto Hruška s.r.o. 
U Staré elektrárny 1895/52 
710 00 Slezská Ostrava 
Tel. +420 596 230 678 
 BEZPLATNĚ +420 596 230 678  
Fax. +420 596 230 688 
Mob. + 420 777 338 868 
 BEZPLATNĚ + 420 777 338 868  
martin.hruska@autohruska.cz 
www.autohruska.cz 
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 Prostředky, ze kterých bude předdůchod vyplácen, zahr-
nují vaše úložky v účastnickém fondu, státní příspěvky, 
příspěvky od zaměstnavatele a zhodnocení všech těchto 
prostředků. 
Z uvedeného vyplývá, že lépe na předdůchod dosáhnou ti, 
kterým na penzijní připojištění přispívá jejich zaměstnava-
tel. Vláda se snaží toto přispívání dále podpořit tak, že se 
zavedením předdůchodů by se měl také zvýšit limit daňo-
vého osvobození za uhrazené příspěvky zaměstnancům. 
Od roku 2013 by tak měl být od daně z příjmu osvobozen 
příspěvek 30 000 Kč ročně místo současných 24 000 Kč 
za rok.  

Předdůchod měl být původně určen například pro ty, kteří 
kvůli fyzicky náročné profesi nevydrží být práceschopní až 
do důchodového věku. Nyní bude přístupný všem, pokud 
na to ale budou mít. Těch, kteří pracují tvrdě (a často za to 
pobírají nízkou mzdu, což podstatně omezuje možnost 
tvorby významnějších úspor) v profesích s vysokou fyzic-
kou náročností, se to ale asi týkat nebude. 
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mailto:david.verner@arcelormittal.com
mailto:vi@mittalsteel.com
mailto:vi@mittalsteel.com
mailto:vi@mittalsteel.com
http://mail1.volny.cz/~~c78699c76325103096b57dd92eb8829b/app/compose.php?mode=new&to=martin.hruska@autohruska.cz

