
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                     

 

 

 

 
       

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 Ročník V. číslo 8 datum vydání 19. 8. 2011 

PORKOVÁK   1 
 
 
 

 MÁ DÁNSKO SKUTEČNĚ POUZE JEDNU SAZBU DPH ?  

 

 

 

Není pravda, že Dánsko používá pouze jednu sazbu DPH ve výši 25 %. Ani tam u některých služeb a zboží, se DPH neplatí 
vůbec. Podle daňových manuálů mezinárodních poradenských společností – pohřebnictví, veřejná doprava s výjimkou přepravy 
turistů, vstupné do muzeí a některé další služby jsou od DPH v Dánsku zcela osvobozeny. V ČR naopak, tyto položky mají být 
od 1.1.2012 zdaněny sazbou 14 % a od 1.1.2013 sazbou 17,5 %. Nulová sazba u novin je v rámci EU zavedena také ve Velké 
Británii a Belgii. Všechny státy EU kromě Dánska, používají dvě nebo dokonce tři sazby DPH. Celkem 12 zemí EU používá 
sníženou sazbu DPH na úrovni 5 %. Přitom právě v ČR, současná snížená sazba DPH ve výši 10 %, od r. 2012 se má navýšit 
na 14 % a od r. 2013 na 17,5 %. Podle propočtů některých ekonomů, pro průměrnou domácnost to bude znamenat, že těmto 
domácnostem podraží zhruba ¾ spotřebního koše.  
V Dánsku je zaveden zcela odlišný daňový mix než má ČR. Negativní sociální dopady, jež vysoká sazba DPH způsobuje, Dán-
sko kompenzuje silným progresivním zdaněním příjmů. Podle údajů Eurostatu je v Dánsku nejvyšší sazba daně z příjmů ve výši 
51,5 % (ve Švédsku dokonce 56,4 %). V ČR (také v Bulharsku a Litvě), je zavedena velmi nízká tzv. rovná daň se sazbou 15 % 
resp. zhruba 21 % ze superhrubé mzdy. ČR tedy používá degresivní způsob zdanění příjmů u fyzických osob a výrazně tak 
zvýhodňuje fyzické osoby s vysokými příjmy. Zavedení daňových bonusů pro nízko-příjmové skupiny osob v ČR zdaleka ne-
může vyvážit zvýhodnění skupin osob s vysokými příjmy.  
ČR spolu s Řeckem a Litvou patří rovněž mezi země, které v minulých letech nejvíce snížily tzv. korporátní daně (v ČR až na 19 
%). Dánskou používá sazbu 25 %. Díky tomu, že daňový systém v ČR umožňuje firmám  uplatnit  četné daňově výjimky 
(daňová optimalizace), je naprosto běžné, že skutečná míra zdanění u firmy je nakonec 15 % i méně! I přes tuto skutečnost 
nám zejména pravicoví politici neustále tvrdí, že v ČR jsou daně příliš vysoké a je ohrožována konkurenceschopnost !  
Ve vyspělých zemích je obvyklé, že v zavedeném daňovém mixu, degresivní zdanění u nepřímých daní (viz DPH) je vykompen-
zováno progresivním zdaněním u přímých daní (viz příjmy). Nikomu to nevadí, protože respektují skutečnost, že právě nepřímé 
daně a zejména DPH nejvíce postihují právě nejchudší skupiny občanů, protože zdaňují spotřebu, která ve výdajích této 
skupiny představuje největší část spotřebního koše. Tito občané nemají již z čeho vytvářet úspory. 
Prosazování  DPH s jedinou sazbou při zachování současné degrese u daní z příjmů (rovná daň), je nejenom ze sociálního 
pohledu, ale výhledově také z ekonomického hlediska přístup nespravedlivý a riskantní. Pro doplnění, celkové příjmy na daních 
představují v Dánsku 55,3 % HDP. V ČR je to pouze 40,5 % ! Podíl nepřímých daní na HDP v loňském roce v Dánsku byl 16,8 
% zatím co podíl přímých daní byl 30 % !  Přímé daně v Dánsku na celkovém zdanění představují podíl 62,3 %.  Naopak v ČR 
je to pouze 23,8 %, přitom průměr za celou EU je 32,4 % !   
Hlavním zdrojem příjmů státního rozpočtu v ČR pokud jde o individuální odvody, je sociální pojištění (15,8 % HDP). Podíl ne-
přímých daní  je  11,5 % a přímých daní dokonce jenom 7,1 % HDP!  Dánsko,  patří mezi vyspělé země, které v minulých letech 
úspěšně rozvíjely koncept sociálního státu. Politika pravicových vlád v ČR jde zcela opačným směrem. Podle údajů Eurostatu z  
r. 2010, nejvyšší složenou daňovou kvótu z celé EU  má právě Dánsko - 48,2 %. V  ČR je to 36,1 %!  Přitom nedávná globální 
hospodářská a ekonomická krize postihla Česko podstatně silněji, než Dánsko a ostatní severní země !  
Možná je to především proto, že Dánsko v podstatě nezná pojem „korupce“, kde naopak ČR v rámci EU patří mezi „špičku le-
dovce.“ V Dánsku se prostě daně vyberou, ale nerozkradou. Podle indexu Transparency International z roku 2010,  v Dánsku je 
nejnižší míra korupce na světě ! Česká republika v tomto hodnocení je na 53. místě. O desítky míst zpátky za Dánskem a ostat-
ními severskými zeměmi, je ČR také v hodnocení úrovně vymahatelnosti práva a v konkurenceschopnosti ! Divíme se tomu ? 
Je prokázáno, že řešení deficitů ve státním rozpočtu prostřednictvím nepřímých daní (viz současné reformy v ČR), používají 
právě státy s vysokou mírou korupce, tzn. rozvojové země. Důvod je prostý – nepřímé daně a především DPH ze spotřeby, se 
vybírají  dobře.  Nelze se tomu vyhnout. 
Proč právě tato fakta před námi zamlčuje současná vláda premiéra Nečase? Je to prosté proto, že by jinak nemohla splnit svoje 
„závazky“ vůči sponzorům, kteří financovali její předvolební kampaň ! 
                                                                                                                                      Polda Laskovský 
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ROZHOVOR MINISTRA S JEHO NOVÝM 

NÁMĚSTKEM 

 
Lidovým novinám se podařilo získat záznam pracovního 
pohovoru jednoho z náměstků nejmenovaného 
ministerstva pocházející z archivu jedné nejmenované 
bezpečnostní agentury. Identita osob i agentury je 
redakci známa, ale prozatím ji nezveřejňujeme.  
 
Ministr: Takže myslím, že na tom hlavním jsme se dohodli. 
 
Budoucí náměstek: No, z mého úhlu pohledu ne. Kolik 

budu brát? 
 
Ministr: Základní plat znáš – sedmdesát tisíc. 

 
Budoucí náměstek: Sedmdesát tisíc. Ty si se zbláznil? 

Kvůli tomu myslíš, že jsem před deseti roky lezl do politiky, 
kazil si večery a víkendy všemi těmi schůzemi, sjezdy a 
golfy, roky podkuřoval spoustě těch blbů, které jsem musel 
získat, abych vyšplhal po partajním žebříčku...A ty mi 
nabídneš sedmdesát tisíc. 
 
Ministr: Nešil! Sedmdesát tisíc je jen základní plat. 

 
Budoucí náměstek: Ok. To víš, jen tu fiktivní hypotéku 

mám na čtyřicet tisíc korun. A jako primátor jsem byl zvyklý 
na svých sto tisíc. 
 
Ministr: Jasně chápu. Taky jsem byl v komunální politice. K 

těm sedmdesáti jsou ještě devadesát stálé prémie. 
 
Budoucí náměstek: No, to by už šlo. Ale to se všechno 

daní. 
 
Ministr: K tomu ti můžu ještě slíbit, že týden v měsíci jsi v 

cizině a na dietách ani na útratách za hotely samozřejmě 
nemusíš šetřit. A co ti zbude, to se samozřejmě jako 
cestovní náhrady nedaní. 
 
Budoucí náměstek: Ale já jsem slyšel, že je ještě jeden 

zdroj. 
 
Ministr: Aha, ty myslíš zakázky. Máme pevnou taxu, deset 

procent. To jde na stranické konto. Co si vyjednáš nad to, to 
si dělíme my dva na půl. Když to na tebe praskne, myslím 
teda nějak fatálně, tak samozřejmě letíš. Za mlčení máš ale 
samozřejmě plné odstupné a funkci na odpovídající úrovni. 
Ale to je jen teorie, to se zatím nikomu z našich nestalo. 
 
Budoucí náměstek: To zní dobře. Přesně takhle to bylo u 

nás na kraji. Poslední dotaz – na jak dlouho to vidíš? 
 
Ministr: To je jediné, na co ti neodpovím. Ale rozhodně to 

není tak hrozný, jak to vypadá v novinách. Já myslím, že to 
ty další tři roky vydrží. Provize máme rozděleny, takže už se 
vlastně není o co hádat. 
 
P.S. Tento záznam neexistuje. Policie možná něco takového 

zajistila, ale při neodborné manipulaci byl záznam zničen, 
takže podle poslední policejní verze nikdy neexistoval. 
 

Luboš Palata (Lidové noviny – 1.8.2011) 

 

 

 

Přečetli jsme za vás ... 

DŮCHODY PO MALÉ DŮCHODOVÉ REFORMĚ 

Zvyšování důchodového věku- novela se v této oblasti týká 

nejdříve bezdětných žen narozených v roce 1956, pak 
„jednodětných“ žen narozených v roce 1957 atd.  
Nový způsob stanovení základní výměry důchodů- dosavadní 

právní úprava dává vládě pravomoc tuto složku důchodů 
zvyšovat, ale nestanoví jí pro to žádná pozitivní, tím méně 
kogentní pravidla, ale ani limity. Novela stanoví jednoznačně, že 
základní výměra všech druhů důchodů má činit 9 % průměrné 
mzdy (o níž byla řeč ve stati o realizaci nálezu Ústavního soudu). 
Tím je zajištěna i část „automatické“ valorizace důchodů (viz však 
dále), i zde platí dříve popsaná pojistka proti poklesu důchodů a 
kromě toho se vytváří i předpoklad pro zjednodušení 
legislativního procesu, tj. nahrazení nutnosti vydávat nařízení 
vlády pro ryze technické záležitosti změnou kompetence na 
Ministerstvo práce a sociálních věcí pro „prosté“ vydávání 
vyhlášek . 
Změna tzv. záporné sazby u tzv. předčasných starobních 
důchodů- protože dnem 31. prosince 2011 definitivně zanikne 

možnost přiznat tzv. dočasně snížený předčasný starobní 
důchod. Současnou konstrukci jeho výpočtu, resp. jeho tzv. 
záporné sazby: procentní výměra tohoto důchodu se snižuje za 
každých i započatých 90 kalendářních dnů chybějících ode dne 
přiznání tohoto důchodu do dosažení důchodového věku za 
období:  a) prvních 720 kalendářních dnů o 0,9 % výpočtového 
základu, b) od 721. kalendářního dne o 1,5 % výpočtového 
základu.  
Od 1. ledna 2012 (což může způsobit určitou komplikaci, kterou 
vzápětí popíšeme) bude záporná sazba činit za období: a) 
prvních 360 kalendářních dnů 0,9 % výpočtového základu, b) od 
361. do 720. kalendářního dne 1,2 % výpočtového základu, c) od 
721. kalendářního dne o 1,5 % výpočtového základu.  
Občan, kterému bude chybět ve zbylé části roku 2011 více 
než 360 kalendářních dnů do důchodového věku, a který 

zvažuje, zda je pro něj výhodnější požádat o tzv. předčasný 
starobní důchod ještě ode dne spadajícího do kalendářního roku 
2011 (kdy bude „ještě“ v účinnosti právní úprava o tom, že za 
„druhých“ 360 dnů chybějících do důchodového věku se za 
každých i započatých 90 kalendářních dnů snižuje procentní 
výměra pouze o 0,9 % výpočtového základu), a to ode dne, který 
následuje po 29. září 2011 (neboť si spočítal, že tento výpočet je 
pro něj výhodnější než podle pravidel platných do uvedeného 
data), by však měl vyčkat do října 2011, kdy nejpozději budou 
zveřejněny vyhlášky o nových výpočtových prvcích platných pro 
důchody přiznávané ode dne spadajícího do roku 2012.  
Může se totiž stát, že v konkrétních případech nepříznivá změna 
spočívající ve zhoršení záporné procentní sazby bude převážena 
promítnutím výhodnějších prvků pro výpočet v roce 2012; 
nezanedbatelný je i časový faktor („posunem“ data přiznání může 
být též zkrácen počet 90denních období chybějících do 
důchodového věku, což se rovněž může projevit pozitivně ve 
srovnání s výší důchodu přiznaného v roce 2011). Na druhou 
stranu však nelze zapomenout na skutečnost, že důchod 
přiznaný od data spadajícího do roku 2011 bude od ledna 2012 s 
vysokou pravděpodobností valorizován – rovněž o tom bude na 
přelomu září a října 2011 vydána vyhláška. Na závěr snad jen 
několik odpovědí na praktické otázky, jimiž hýří veřejnost: 
Důchody již přiznané či v budoucnu teprve přiznávané od data 
spadajícího do období před 30. zářím 2011 jsou a budou 
ovlivněny jen právním stavem účinným před tímto datem a od 
uvedeného data se přepočítávat nebudou. Není tedy rozhodné, 
kdy je o důchod požádáno (lze až 4 měsíce „dopředu“, ale – s 
výjimkou tzv. předčasných starobních důchodů – až 5 roků 
nazpět), ale od kdy mi bude přiznán.            www.mesec.cz 

 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/18denni-poznavaci-cesty-po-kolumbii-s-fantastickou-slevou-40/10846415?rtype=V&rmain=7819772&ritem=10846415&rclanek=11729953&rslovo=465770&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/hypoteka-refin/1324922?rtype=V&rmain=7817041&ritem=1324922&rclanek=11729953&rslovo=429319&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/guareta/864217?rtype=V&rmain=7820150&ritem=864217&rclanek=11729953&rslovo=429878&showdirect=1
http://www.lidovky.cz/novinari.asp?idnov=639


 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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 
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neměnné však je, aby během 5 let bylo 
uspokojeno minimálně 30 % pohledávek a 
soud neshledal, že jste se záměrně vyhnuli 
zaplatit vyšší plnění, přestože jste mohli. 
Po 5 letech vysvobození 
Pokud bude dlužník řádně a včas plnit své 
povinnosti z oddlužení, může požádat soud 
o vydání rozhodnutí, kterým bude osvobozen 
od zbytku svých dluhů. Účinkem osvobození 
od dluhů nebude zánik pohledávek, ale 
pouze zánik jejich vymahatelnosti. Nespla-
cené pohledávky tak i nadále trvají jako tzv. 
„přírodní obligace“. Osvobozením od dluhu 
však pro dlužníka případ zcela nekončí, 
protože soud sleduje tříleté období, kdy muže 
být osvobození rozhodnutím soudu odejmuto. 
To se stane například v důsledku podvod-
ného jednání dlužníka či zvýhodnění někte-
rého z věřitelů. Odejmutí osvobození vede 
buď ke zrušení oddlužení, nebo ke ztrátě 
výhod osvobození – poté mohou všichni 
věřitelé vymáhat své pohledávky vůči dlužní-
kovi v plném rozsahu. 
Cesta k oddlužení bude trnitá a lemovaná 
finanční askezí v podobě životního minima. 
Insolvenční zákon navíc pamatuje na „českou 
povahu“, takže přelstít soud se může po 
odhalení i po pěti letech askeze nevyplatit. Za 
pět let sice přijde vysvobození, ale mnohem 
lepší je této trnité cestě předcházet. Neroz-
vážný skok do úpadku přinese více problémů 
než užitku. Před samotným zahájením insol-
venčního řízení je proto nutné pečlivě a bez-
chybně vyplnit formulář, který zjišťuje spoustu 
informací včetně majetkových poměrů dluž-
níka. Uvádí se v něm seznam majetku, zá-
vazků (nebo zaměstnanců) a listiny, které 
prokazují úpadek, a dokládá se mnoho po-
vinných příloh. 
Jenže právě vyplnění formuláře přináší 
spoustu úskalí, která se následně projeví. 
Chybně vyplněný formulář vede v lepším 
případě k zastavení procesu insolvence. 
V tom horším případě se stane opak toho, co 
dlužník chtěl. Může se totiž stát, že část 
formuláře, která jedná o insolvenci samotné, 
bude vyplněna bezchybně, ale procesní 
chyby budou v části o oddlužení. Soud od-
dlužení proto zamítne, ovšem insolvenční 
řízení zahájí a výsledkem nebude oddlužení, 
nýbrž konkurz. Včetně odměny pro konkurz-
ního správce 50 000 Kč. Já myslel, že… 
Před podáním návrhu vám doporučujeme 
navštívit portál justice.cz, kde se dozvíte 
všechny potřebné informace. Pokud dlužník 
nepředloží vše potřebné a nevyplní, soud 
návrh odmítne. Velkými pomocníky pro dluž-
níky jsou občanské poradny, které se věnují 
předluženým občanům. Odborníci z poraden 
umějí najít cestu, jak ze dluhů ven a vyznají 
se ve složitém právním procesu při podávání 
insolvenčního návrhu s povolením oddlužení. 
Neumožní vám tak udělat chybu při podávání 
návrhu na soud. Kde oddlužení nepomůže? 
Základní podmínky pro schválení oddlužení 
insolvenčním soudem: 1. Váš poctivý záměr. 
2.Uspokojení věřitelů v minimální hranici 
30 % hodnoty pohledávek. 3. V posledních 
5 letech jste nebyli pravomocně odsouzeni za 
majetkové nebo hospodářské trestné činy. 
4.Dluhy nepocházejí z podnikatelské činnosti. 
Pokud nesplňujete jedinou z uvedených 
podmínek, lze podat návrh na zahájení insol-
venční řízení, ale soud nepovolí oddlužení, 
nýbrž konkurz. Ten však dluhy nesníží a jsou 

nadále vymahatelné v plné výši. Sociální 

dávky nejsou dostatečným příjmem pro 
povolení oddlužení.  
                           server  o osobních financích              

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Když nezvládnete lákadla úvěrových pro-
duktů, anebo se dostanete z různých důvodů 
do složité finanční situace, vždy existuje 
řešení, jak z toho ven.  
Někdy už nelze vyřešit tížící finanční závazek 
přefinancováním a často jedinou schůdnou 
cestou je pak podat návrh na zahájení 
insolvenčního řízení na jehož konci může 
být povolení oddlužení. 
Přerůstají-li vám dluhy a splátky přes hlavu, 
není již jiného východiska, ale pořád máte 
stabilní měsíční příjem, je návrh na zahájení 
insolvenčního řízení s povolením oddlužení 
řešením, které vám pomůže dostat se 
z dluhové pasti. 
Soud především zkoumá, zda jste skutečně 
v úpadku. To znamená, zda ze svého 
majetku není možné exekucí uspokojit 
všechny pohledávky vašich věřitelů. Ovšem 
úpadek je až následek situace, které šlo 
předejit! 
Co se stane po podání návrhu 
Okamžikem zveřejnění v insolvenčním 
rejstříku dochází k zastavení exekucí a 
vymáhání ze strany věřitelů, právní cestou 
vám tak nikdo nemůže zabavit váš majetek. 
Zároveň se však omezují vaše práva pro 
nakládání se svým majetkem: můžete dělat 
pouze takové kroky, které nesnižují hodnotu 
majetku. Například nemůžete prodat auto. 
Zveřejněním vašeho jména v insolvenčním 
rejstříku musíte počítat se změnou chování 
dalších společností, kterým sice nedlužíte, ty 
vás však mohou začít vnímat jako rizikového 
klienta a vypovědět vám stávající smlouvy. 
Insolvenční rejstřík je navíc veřejný a 
všechny záznamy včetně dokumentů jsou 
online, takže kdokoli může o vás zjistit vaše 
majetkové a další poměry. 
Náklady na oddlužení 
Samotné podání návrhu na insolvenční řízení 
s povolením oddlužení je zdarma, soud však 
po vás může požadovat zálohu na náklady 
řízení až do výše 50 000 Kč. Zpravidla 
u občanů od této zálohy upouští, ale je 
možné ji stanovit. 
Využijete-li placenou právní radu, právníci si 
za tuto službu u občanů účtují částku 3–5000 
Kč, ale známe i případy, kdy si insolvenční 
správce, poskytující privátní placenou 
asistenci zadluženým občanům, po podání 
návrhu na zahájení insolvenčního řízení 
vystavil fakturu na 15 000 Kč, čímž celou 
situaci dlužníka ještě zhoršil. Proto raději 
využijte služeb občanských poraden. Vidina 
úspěšného schválení oddlužení může 
„motivovat“ nekorektní právníky k vlastnímu 
obohacení ještě zhoršil. Proto raději využijte 
služeb občanských poraden. Vidina úspěš- 

ného schválení oddlužení může „motivovat“ 
nekorektní právníky k vlastnímu obohacení. 
Co je úpadek 
Stav, kdy se dlužník ocitne v platební ne-
schopnosti. To znamená, má-li více věřitelů a 
peněžité dluhy po splatnosti po dobu delší 
než 30 dnů a tyto dluhy není schopen plnit. 
Kdy podat na sebe insolvenční návrh? 
Jestliže už nemůžete prodejem svého ma-
jetku nebo ze svých příjmů uspokojit své 
věřitele a mezitím se vaše závazky zvyšují 
například o sankce, smluvní pokuty, úroky 
nebo náklady s vymáháním, je podání insol-
venčního návrhu na sebe sama správným 
krokem. 
Dvě formy oddlužení 
Oddlužení je možné ve dvou formách, a to 
buď oddlužení jednorázovým zpeněžením 
majetkové podstaty nebo oddlužení plněním 
splátkového kalendáře. 
V případě oddlužení jednorázovým zpeně-
žením majetkové podstaty dojde 
k jednorázovému uspokojení věřitelů pro-
dejem majetku dlužníka. Ovšem majetek, 
který dlužník nabyl po schválení oddlužení, 
zůstane nedotčen a dlužníkovi jsou takto 
výměnou za jeho stávající aktiva ponechány 
jeho budoucí příjmy. Při zpeněžování majet-
kové podstaty se pak postupuje přiměřeně 
podle ustanovení o konkursu. 
V případě oddlužení plněním splátkového 
kalendáře hraje klíčovou roli splátkový kalen-
dář, dle kterého se dlužník zavazuje splácet 
ze svého příjmu věřitelům určenou částku po 
dobu 5 let. Pokud dlužník do té doby všechny 
závazky nesplatí, po pěti letech je mu zbytek 
navždy prominut. Tímto způsobem je tak 
dlužníkovi výměnou za pětileté příjmy pone-
chán majetek. 
Jak probíhá placení závazků po schválení 
oddlužení? 
Je-li soudem schválen insolvenční návrh 
s povolením oddlužení, záleží poté na vaší 
dohodě s insolvenčnim správcem. Jsou 
možné dvě cesty: Vaše příjmy budou chodit 
na bankovní účet insolvenčního spráce, a ten 
vám pošle vaši nezabavitelnou složku. Sám 
poté provede každý měsíc splátky věřitelům. 
Vše bude pod taktovkou insolvenčního 
spráce a o nic se nebudete starat. 
Nic se pro vás nezmění a nadále vám na váš 
bankovní účet budou chodit vaše příjmy. Vy 
však budete povinni nastavit trvalý příkaz 
k úhradě pro pravidelnou měsíční odměnu 
insolvenčního spráce (cca 1100 Kč měsíčně) 
a k tomu podle přesného výpočtu procentu-
álně uspokojovat své věřitele po odečtení 
nezabavitelné částky. Jestliže se vám příjem 
každý měsíc mění, rovněž částka zasílaná 
vašim věřitelům bude pokaždé jiná. Splátky 
pak posíláte ze svého bankovního účtu tak, 

aby Splátky pak posíláte ze svého bankov-
ního účtu tak, aby nejpozději 1. dne následu-
jíciho měsíce byly připsány na účet věřitele. 
O všem si vedete evidenci a jednou za 
3 měsíce podáte zprávu svému insolvenč-
nímu správci.První způsob je jednodušší, ale 
nedává vám žádný prostor pro finanční 
svobodu. Druhý způsob do jisté míry supluje 
práci insolvenčního správce, ale zase vám 
dává plnou kontrolu nad vašimi příjmy. Po 
dohodě se správcem totiž nemusíte 
z každého příjmu plně uspokojit věřitele, 
například lze vytvořit rezervu na koupi nové 
pračky, je-li pro vás nezbytná. Důležité a  

DOSTAL JSEM SE DO DLUHOVÉ PASTI  

http://insolvencni-zakon.justice.cz/forms/navrh_povoleni_oddluzeni.pdf
http://insolvencni-zakon.justice.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  
 

Ostrava:  

® Regiogranty ® Uzavírají se dotace neziskovým organizacím 

z Ostravy a okolí na získání peněz  z tohoto projektu. Milion 

korun na ně věnovala naše společnost prostřednictvím soutěže 

Tanec pro život ve stánku na Colours of Ostrava a Festivalu 

v ulicích. Projekt by mněl spadat do oblasti vzdělávání, sociální 

či charitativní pomoci, zdraví a bezpečnosti, ekologie či zacho-

vání a šíření tradic regionu.  

Společnost:  
® Macarthur odmítl ® Tato australská uhelná firma Macarthur 

Coal Ltd odmítla nabídku na převzetí za téměř 90 miliard korun 

od americké energetické firmy Peabody Energy a ArcelorMit-

talu. Obě firmy se nyní chtějí obrátit na akcionáře. Australská 

firma je největší producent uhelného prášku. Naše firma 

v současnosti vlastní ve firmě Macarthur 16 procent a je dru-

hým největším akcionářem. Firma se snaží posílit svůj majetek 

v oblasti železné rudy a metalurgického uhlí, aby zmírnila 

negativní dopad rostoucích cen surovin na své hospodaření. 

® Čtvrtletní zisk klesl ® Překonal však odhady analytiků. Ve 

druhém čtvrtletí klesl čistý zisk meziročně o 11 procent na 25,8 

miliard korun.  Firemní tržby ale velmi vzrostly. Vyhlídky pro 

konec roku jsou i přes sezonní utlum ve třetím čtvrtletí příznivé. 

Pokles zisku byl zapříčiněn odprodejem divize nerezové oceli . 

Základní zisk (EBITDA) dosáhl pokrizového maxima 3,4 mili-

ardy dolarů. Firma těží z oživení globální automobilové pro-

dukce, chybí však zotavení stavebního trhu. 

Průmysl: 

® Červnové zpomalení  ® Meziročně průmyslová výroba zpo-

malila na 7,4 procenta  po květnových 15,2 procentech.  Sta-

vebnictví opět prohloubilo propad na 6,3 procenta. Přebytek 

zahraničního obchodu stoupl na 17,6 miliard korun. Indexy 

nákupních manažerů v Evropské unii z posledních měsíců 

naznačují negativní  trend. 

® Evropa ® Nečekaný propad zažil vývoj evropského prů-

myslu v EU i Eurozóně v červnu. Průmyslová výroba před 

polovinou roku klesla meziměsíčně o 1,2 procenta. Řecká eko-

nomika dokonce o 7 procent.  

® Burzy ® Určitě jste slyšeli o propadech na burzách po celém 

světě, v posledních dnech se burzy stabilizují. Akcie v USA 

prudce zpevnily, přidala i Praha.  

Komodity:   

®Červenec 2011®:  Ocel  – 860 $/t (-2,4%), železná ruda – 

172.98 $/t (+ 1,2%) 

                                                                    Mikula Ondřej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ, VYDANÉ ČERVENÝM 
KŘÍŽEM A ZÁCHRANNÝMI ORGANIZACEMI: 

  
Záchranáři a řidiči ambulance si všimli, že u 
dopravních nehod má většina zraněných u sebe 
mobilní telefon.  
U zraněných osob, se kterými nelze komunikovat, 
zásahové síly neví, koho by měli z dlouhého seznamu 
adres kontaktovat.  
Řidiči a lékaři záchranné služby tedy navrhli, aby 
každý zadal do svého adresáře v mobilu osobu, kterou 
je třeba kontaktovat v nouzovém případě, pod tu 
samou zkratku. 
 
Mezinárodně uznávaná zkratka je: ICE = In Case of 
Emergency.(pro případ záchrany) 
Pod touto zkratkou zaznamenejte telefonní číslo 
osoby, která bude v případě nouze kontaktována 
policií, hasiči či první pomocí. 
Pokud chcete kontaktovat více osob, potřebujete 
ICE1,ICE2,ICE3 atd. 
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