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JAK DLOUHO JEŠTĚ BUDE „NEČASOVA VLÁDA“ ZKOUŠET NAŠI 
TRPĚLIVOST ? 

Když v červnu letošního roku šli důchodci demonstrovat do Prahy, vládní politici se tvářili, že ti důchodci k tomu nemají 
důvod. Ona se jim sice sníží valorizace důchodů, ale bude to jenom dočasně na období 2013 – 2015. Státní rozpočet je 
na tom špatně, všichni se musíme uskromnit. Nedalo mi to a začal jsem pátrat ve stenografických záznamech z jednání 
Sněmovny Parlamentu České republiky. A nestačil jsem se divit. 
To, že důchodcům v r. 2013 budou důchody valorizovány méně, než ODS a TOP 09 slíbila před volbami a na roky 2013 
– 2015 se změní pravidla pro valorizaci důchodů (o tom pravice před volbami nemluvila vůbec), má státnímu rozpočtu 
za tyto tři roky ušetřit cca 48 miliard Kč. Rozhodně to ale neznamená, že vláda těch 48 miliard důchodcům v r. 2016 
vrátí. Jde o trvalou úsporu, o trvalé snížení důchodů a jejich podílu v průměrné mzdě. Tato změna bude znamenat, že 
důchodce, který nyní pobírá důchod v průměrné výši 10 740 Kč, přijde v r. 2013 o 272 Kč měsíčně (3 264 Kč ročně), v r. 
2014 o 460 Kč (5 520 Kč ročně) a v r. 2015 o 626 Kč měsíčně (7 512 Kč ročně).  Od roku 2016, kdy má skončit ono tzv. 
„přechodné“ období, se tomuto důchodci bude valorizovat  jeho důchod ze základu o 626 Kč nižšího, než by byl podle 
pravidel platných v  r. 2012. Tento důchodce tak přijde trvale za 5 let o celkem 31 320 Kč a za 10 let (pokud se dožije) 
celkem o 68 880 Kč !  Pokud ten důchodce v době, kdy byl zaměstnancem si odpovědně spořil na penzijní připojištění, 
vláda mu nyní „sebere“ veškeré státní příspěvky, které za tu dobu od státu dostal (max. 150 Kč měsíčně)! 
Ke dni 31.3.2012 bylo v ČR celkem 2 180 580 starobních důchodců (vč. předčasných důchodů). Všichni víme, že dů-
chodce je typickým příkladem občana, který v podstatě veškerý svůj příjem (důchod) okamžitě vynakládá do spotřeby 
(bydlení, léky, strava, ošacení atd.). Těch 48 miliard korun, které vláda premiéra Nečase (Kalouska ?) chce tzv. ušetřit, 
výrazně sníží kupní sílu u více než 2 miliónů spotřebitelů v ČR. To se samozřejmě negativně promítne na ekonomice 
v ČR. Kromě toho vzroste chudoba a přibude těch, kteří se ocitnou v existenčních problémech. I s tím Nečasova vláda 
počítá. Proto zároveň seškrtala sociální dávky a chce zvýšit hranici pro nárok na příspěvek na bydlení ze 30 % na 50 %. 
Příspěvek by žadatel dostal až v případě, že náklady na bydlení by byly vyšší než 50 % příjmů domácnosti. A aby toho 
nebylo málo, od roku 2013 se znovu zvýší daň z přidané hodnoty, která se odrazí na inflaci a v peněženkách nás všech, 
nejenom důchodců.  
Na straně druhé se Nečasova vláda ani trošičku nestydí přijít s církevními restitucemi a vymlouvá se na rozhodnutí 
Ústavního soudu. Během 30 let má být církvím na úkor všech daňových poplatníků vyplaceno 59 mld. Kč (bez valori-
zace o inflaci) jako peněžní náhrada a k tomu jim mají být vráceny „komunisty ukradené“ nemovité majetky za 75 miliard 
Kč. To vše bez toho, aniž byl k dispozici jakýkoli věrohodný seznam těch majetků, aniž by byly důkazy o tom, že církve 
tyto majetky skutečně vlastnily a při nadhodnoceném ocenění. Vyrovnání chce vláda realizovat neskutečným způsobem. 
Tzn. nikoli na základě řádné písemné smlouvy mezi státem a církvemi, nýbrž na základě „politické dohody“. A aby toho 
nebylo málo, tak vláda ještě neví, kde vezme každý rok ty cca  2 – 3 miliardy korun, které bude muset církvím vyplácet 
každý rok po dobu 30 let. 
Bravo pane Nečasi, pane Kalousku, pane Drábku ….. Děláte skutečně maximum proto, aby už brzy vyšly do ulic dese-
titisíce lidí. Ne proto, že by nevěděli co s volným časem. Ti lidé tam půjdou dohnáni zoufalstvím. Zoufalstvím, do něhož 
jste je přivedli vy svými experimenty a způsobem vládnutí.                                                          Polda Laskovský   
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Obracejí se na vás přátelé, spolupracovníci či rodina?  
V dobré víře pak  podepíšete smlouvu, aniž byste tušili, jaké 
může mít následky.  
Ručit se dá různě. Nejčastější případ je ručení na úvěr ze 
stavebného spoření a to buď jako ručitel- ručitelským 
prohlášením, či jako spoludlužník  ( nedostatečná bonita 
žadatelů o úvěr), či zástavou rodinného domu . 
 
Ručitelské prohlášení 

Kdo je to ručitel? Ručitelem se tedy stává ten, kdo věřiteli 
(bance) písemně slíbí, že jeho pohledávku uspokojí, pokud 
tak neučiní dlužník.  
Ručitel vstupuje do povinností dlužníka teprve v okamžiku, 
kdy se dlužník dostane do prodlení. Do té doby je jeho 
závazek pouze závazkem potenciálním. Za splnění 
pohledávky ručitel odpovídá celým svým majetkem. 

Spoludlužník 

Spoludlužnický závazek totiž znamená, že se další osoba 
zaváže přímo ze smlouvy o úvěru. Věřitel tak nemá jednoho 
dlužníka a jednoho ručitele, ale dva dlužníky rovnocenné. 
Spoludlužníci jsou  povinni splnit závazek „společně a 
nerozdílně“.  Věřitel se tedy může obrátit na kteréhokoli ze 

spoludlužníků a chtít po něm celý dluh. Jestli je některý ze 
spoludlužníků uveden na prvním místě, je na jeho jméno 
veden úvěrový účet (a chodí mu výpisy), jestli si jeden užívá 
nemovitosti koupené z úvěru, zatímco ostatní nikoli, nebo že 
se snad mezi sebou dohodli, že bude vše platit jen jeden 
z nich, na tom vůbec nezáleží. Věřitel si může vybrat 
kteréhokoli. Nebo všechny. Pokud jde o žalobu, bude proto 
zpravidla žalovat všechny zároveň. Co je ale důležitější, 
pokud jeden spoludlužník zaplatí za všechny ostatní, nemůže 
po nich chtít celý původní dluh, ale po každém jen jeho podíl, 
a to ještě jen tehdy, když splní všechny zákonné podmínky. 
Stejně jako ručitel i spoludlužník za splnění pohledávky 
odpovídá celým svým majetkem. 

Zástava 

Ručení nemovitostí je zřízení zástavního práva k ní. Zastavit 
lze leccos (například šperky, automobily, cenné papíry nebo 
třeba i závodního koně), ale v praxi se setkáváme se 
zástavním právem mimo nemovitosti spíše výjimečně.  
Zástavce není vůbec zavázán ze smlouvy, pouze dává svou 
nemovitost „k dispozici“ pro případ, že dlužník nesplní svůj 
závazek. Neodpovídá tedy celým svým majetkem, ale pouze 
touto jednou nemovitostí. Pokud zastavená nemovitost ztratí 
na hodnotě, je to problém věřitele a dlužníka, ne zástavce 
(tedy, pokud neztratila na hodnotě proto, že zanedbal údržbu, 
ke které se smluvně zavázal). 
 
Závěr 

Až po vás tedy někdo bude chtít, abyste mu „ručili“ pořádně si 
všechno přečtěte ,než podepíšete. . A rozhodně si pamatovat, 
že neexistuje nic takového jako „jen ručit“ – podpis 
ručitelského prohlášení je krok velmi závažný. Nejméně stejně 
závažný jako krok toho, kdo si bere hypotéku a žádá vás, 
abyste mu „jen ručili“.  Váš závazek se vzápětí ocitne 
v Bankovním registru klientských informací  a  až budete chtít 
hypotéku vy sami, banka to nepochybně vezme do úvahy. 
A najdete potom vy bonitního ručitele vy? 
 

 

Ať již z důvodu „padáku“ či z jiných důvodu, je zaměstnanec 

převáděn na jinou práci. 

Jsou dvě oblasti, které je nutno rozlišit, jednak to jsou důvody 

dle § 41 zákoníku práce a důvody ve smyslu § 52 zákoníku 

práce. Zaměstnavatel je  povinen zaměstnance převést dle § 

41 odst. 1 a 2  ( zdravotní důvody, rozhodnutí soudu apod. ) 

dále  jej může převést dle § 41 odst. 4 ( bez souhlasu např. 

k odvrácení mimořádné živelné události) a §41 odst. 5 se sou-

hlasem zaměstnance pro prostoj způsobený povětrnostními 

vlivy.  V případě, že došlo převedením na jinou práci ke změně  

pracovní smlouvy (tzn. že nyní vykonáváte jiný druh práce, než 

jaký máte sjednán v pracovní smlouvě), je zaměstnavatel povi-

nen vydat vám písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou 

práci a době jeho trvání (§ 41 odst. 7 zákoníku práce). 

V zásadě platí, že zaměstnanec převedený na jinou práci  

(která je v porovnání s původním pracovním místem hůře pla-

cená) má nárok (za celou dobu převedení) na doplatek ke 

mzdě do výše průměrného výdělku, kterého dosahoval před 

převedením (§ 139 zákoníku práce). 

 

S čím se ale více potýkáme je uplatnění § 52 písm. a) až c)  ZP 

a v této souvislosti s plněním kolektivní smlouvy. 

Pokud vás zaměstnavatel převedl na jiné pracovní místo (za-

městnavatel rušil část, přemisťoval, stal jste se nadbytečným ) 

přísluší vám restrukturalizační doplatek dle KS bodu D 8 a to  

PŘEVEDENÍ  NA JINOU PRÁCI  

 

POTŘEBUJI  NĚKOHO ABY MI"JEN RUČIL", 
ANEB CO VÁM TO MŮŽE VŠECHNO PŘIVODIT 

 

 
Zástava 

Ručení nemovitostí je zřízení zástavního práva k ní. Zastavit 
lze leccos (například šperky, automobily, cenné papíry nebo 
třeba i závodního koně), ale v praxi se setkáváme se 
zástavním právem mimo nemovitosti spíše výjimečně.  
Zástavce není vůbec zavázán ze smlouvy, pouze dává svou 
nemovitost „k dispozici“ pro případ, že dlužník nesplní svůj 
závazek. Neodpovídá tedy celým svým majetkem, ale pouze 
touto jednou nemovitostí. Pokud zastavená nemovitost ztratí 
na hodnotě, je to problém věřitele a dlužníka, ne zástavce 
(tedy, pokud neztratila na hodnotě proto, že zanedbal údržbu, 
ke které se smluvně zavázal). 
 
Závěr 

Až po vás tedy někdo bude chtít, abyste mu „ručili“ pořádně si 
všechno přečtěte, než podepíšete . A rozhodně si pamatovat, 
že neexistuje nic takového jako „jen ručit“ – podpis 
ručitelského prohlášení je krok velmi závažný. Nejméně stejně 
závažný jako krok toho, kdo si bere hypotéku a žádá vás, 
abyste mu „jen ručili“.  Váš závazek se vzápětí ocitne 
v Bankovním registru klientských informací  a  až budete chtít 
hypotéku vy sami, banka to nepochybně vezme do úvahy. 
A najdete potom vy bonitního ručitele? 
 

  

v případě pokud máte nižší základní mzdu, než jste měl na 

původním pracovním místě, a to jednorázově ve výši 8násobku 

rozdílu základní mzdy.  

A jaká je vlastně základní mzda na pracovním místě kam vás 

převedli? Tady je potřeba si uvědomit, že každé pracovní místo 

je tarifně ohodnoceno a společně s diferenciačním tarifem tvoří 

základní mzdu a je stanoveno na pracovním místě bez ohledu 

na jeho personální obsazení.  

Osobně si myslím, že tento systém má svá úskalí a je někdy 

svým způsobem nespravedlivý, neboť nehodnotí kvalitu a 

schopnosti jednotlivce a rozhodně výhledově nijak nemotivuje 

(je totiž úplně jedno zda pracujete výborně a je na vás spoleh-

nutí a práce na vás raději „počká“ , protože kolega z jiné směny 

je méně schopný, ale má stejně jako vy ). Nicméně v našem 

případě  to má naopak výhodu, protože stanoví, že musíte mít 

stejně jako ten zaměstnanec, který tam pracoval před  vámi a 

měl třeba léta zkušeností.  Jen z důvodu zapracování vám lze 

dočasně diferenciační tarif snížit, eventuálně nepřiznat vůbec, 

nejdéle však na dobu 6 měsíců. Příslušný vedoucí zaměstna-

nec to s vámi však musí prokazatelně projednat a informovat o 

tom i odborový orgán.  

 

A jak si poradit, pokud se vás to týká a nadřízený to neřeší? 

Pokud jste odborář máte to jednodušší, zajděte za svým před-

sedou, aby to s vámi probral.  

                                                                                                             

                                                          Sobolová Alena  
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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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Když někomu půjčíte peníze, je přinejmenším rozumné si 
sepsat smlouvu. Vzor základní smlouvy najdete lehce  na 
webu. Uvede se v ní, kdo půjčuje komu, kolik, do kdy, výše 
splátek a nárok na zákonné úroky z prodlení. Ve smlouvě jsou 
stanoveny termíny i výše měsíčních splátek. Jak postupovat 
když dlužník neplatí včas a stále musíte urgovat? Co dělat 
když dlužník nekomunikuje?   
Dlužník je povinen plnit svůj dluh řádně a včas. Řádně 
znamená v plné výši určených splátek a včas, že zaplatí k 
datu, na němž jste se shodli. Pokud je smlouva platná, 
můžete dluh tzv. zesplatnit, což znamená, že z důvodů 
špatného plnění ztrácí dlužník výhodu splátek a vy dluh 
chcete v plné výši k tomu a tomu datu zpět. Toto vyrozumění 
učiňte nejlépe písemně a přidejte i větu, že jste se 
s dlužníkem  pokoušeli  vyjednávat, ale bez úspěchu. Za 
předpokladu, že dlužník nebude na urgenci reagovat, můžete 
se obrátit na soud žalobou o zaplacení dlužné částky. Žalobu 
podáváte na soud v místě bydliště dlužníka, doložíte  jak a 
kdy dluh vznikl  i peripetie s neplacením. Nezapomeňte si 
připočítat smluvní pokutu, kterou jste si stanovili ve smlouvě a 
příp. náklady s vymáháním (soudní poplatek atd.). Soud by 
měl rozhodnout ve váš prospěch a nařídit plnění. Pokud ani 
potom nebude dlužník spolupracovat, můžete se obrátit s 
rozsudkem od soudu na exekutora. 

 

JAK PODAT ŽALOBU NA ZAPLACENÍ DLUHU? 

 

 
Všichni, nebo alespoň většina z nás, chodíme do práce, protože potřebujeme prostředky na živobytí. Jsme rádi, když máme 
směnu za sebou a jdeme domů. Bereme zcela automaticky, že jsme směnu přežili bez úhony. Občas jdeme naštvaní, protože se 
najde někdo, kdo nás vytočí. Teď nastává doba, kdy budeme odcházet a přicházet do práce s otázkou: „Opravdu jsem neviděl 
něco, co bych měl nahlásit? “ Říká se tomu v ArcelorMittal – „vzájemná ostražitost“. 
Přijde mi zcela normální, když vidím někoho provádět něco, co by ho nebo kohokoliv jiného mohlo nějak ohrozit, že ho na to 
upozorním. Jelikož předpokládám, že našimi zaměstnanci jsou výhradně svéprávní lidé, kteří tento svůj stav mají podložený 
lékařskou kontrolou, nemám potřebu tuto událost dále řešit. Asi chyba!!! Podle nově vzniklých pravidel, která zaměstnavatel 
zavádí bez potřeby konzultace s odbory, je to tak, že mám okamžitě zanechat své práce a jít za nadřízeným dotyčného a 
nahlásit mu to. Pokud to neudělám a dotyčnému zaměstnanci se něco stane, vystavuji se nebezpečí, že budu nést spoluvinu. 
Nebude lepší, když se místo pomoci otočím a budu dělat, že jsem nic neviděl? Vytváříme systém, který formou represe ničí 
vzájemné vztahy na pracovištích, protože nikdy nevíme, kdo se dívá a kdo poslouchá. Vzhledem k tomu, že dnes má každý 
mobilní telefon fotoaparát, je jen otázkou času, kdy se budeme navzájem fotografovat.  
Vítám snahu zaměstnavatele udělat co nejvíce pro bezpečnost zaměstnanců, ale ne formou represe. Ono to pak vypadá, že 
vedení podniku ani tak nezáleží na zdraví zaměstnanců, ale že si spíše jen hlídají své odměny, které jsou úrazovostí dost i 
ovlivněné. 
Historická zkušenost  říká, že represe může lidem otravovat život, ale nikdy nevyhraje. 
                                  Petr Slanina 
 

 

VZÁJEMNÁ OSTRAŽITOST  
 

 

 

PORTÁL PLNÝ SLEV!!! 
www.odboryplus.cz  
V září vám plánujeme představit novou várku slev. 
Jedna z významných sítí čerpacích stanic Vám sleví dalších 
minimálně 1Kč / l u pohonných hmot. Máme přislíbeno, že doda-
vatelé energií všem členům programu Odbory Plus vytvoří tarify, 
které ve všech ohledech sníží Vaše náklady na elektřinu a plyn. 
Všichni členové, kteří mají půjčku, dostanou o několik procent 
nižší úrokovou sazbu a sníží si tak splátku. Navíc připravujeme s 
jednou z největších a nejstabilnějších cestovních kanceláří slevu 
15 až 20 % na všechny zájezdy včetně last minute a super 
last minute nabídek. 

Slevy pro všechny, kteří jsou v odborech. 

JEŠTĚ NEČERPÁTE 

VŠECHNY VÝHODY 

ČLENSTVÍ V 

ODBORECH? 

javascript:void(0)
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http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/dluhy-a-zavazky/12499-jak-podat-zalobu-na-zaplaceni-dluhu-kamaradem-kamaradkou-postup.html
http://www.odboryplus.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 

PORKOVÁK   4 

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 

že byl přístroj kontaminován, okamžitě jej vyřadit z provozu, zajistit 
rozbor vody a provést celkovou sanitaci přístroje.  
Nezapomeňte! 
Balenou vodu skladujte v chladu a temnu, při nesprávném uskladnění 
hrozí pomnožení nežádoucí mikroflóry a zhoršení kvality i chuti. Při 
nasazení barelu na watercooler vyznačte na etiketu nebo jiné vidi-
telné místo datum nasazení. Snažte se pít vodu co nejčerstvější, 
všímejte si údajů na etiketě. K trvalému pití pro děti i dospělé jsou z 
balených vod nejvhodnější pramenité vody a kojenecké vody. Použí-
váte-li vodu z watercooleru pro kojence, vodu pro jistotu před použi-
tím nejprve převařte. Přírodní minerální vody středně a silně minerali-
zované (vzhledem k vyššímu obsahu minerálních látek) by neměly 
tvořit základ běžného pitného režimu; je vhodné je střídat a pít v 
omezeném množství, v průměru do 0,5 litru denně.  
Veďte si u watercooleru jednoduchý provozní deník, do kterého 
budete zaznamenávat datum sanitace či dalších důležitých zásahů a 
zakládat rozbory vody. Určete osobu odpovědnou za provoz water-
cooleru.                                                       Zdroj : ww.bozpinfo.cz 

 

Co to je watercooler? Watercooler – česky doslova „ochlazovač 
vody“ – je zařízení pro čepování balené pitné vody z velkoobje-
mových vratných plastových lahví (barelů). Voda může být podle 
typu přístroje ochlazována, ohřívána nebo čepována při poko-
jové teplotě.  
Jakou vodu do zařízení dáme, takovou si načepujeme? 
Ideálně by to mělo platit, ale je tomu v praxi skutečně tak? Od-
pověď není jednoznačná. Kvalita vody čepované z watercooleru 
totiž závisí na řadě faktorů. Zejména na: 
kvalitě dodávané balené vody, kvalitě a druhu použitých kon-
strukčních materiálů přístroje,čistitelnosti přístroje, umístění 
přístroje, správném návodu k použití, správném způsobu údržby, 
čili péči uživatele či servisní firmy.  
V souvislosti s problematikou watercoolerů je nutno především 
připomenout riziko tvorby biofilmu, který se může vytvořit na 
všech plochách, které jsou ve styku s vodou. Pokud se biofilm 
vytvoří, voda v zařízení může mít zatuchlou až plesnivou příchuť, 
problémy budou i s mikrobiologickou kvalitou. Odstraňování 
biofilmu představuje problém, neboť použití běžných dezinfekč-
ních prostředků nebývá úspěšné a obvykle dojde pouze k zahu-
bení mikroorganismů na povrchu biofilmu. V podstatě jedinou 
účinnou metodou k likvidaci biofilmu je mechanické vyčištění, 
proto je u watercoolerů kladen velký důraz na čistitelnost pří-
stroje a pochopitelně na to, aby se přístroj skutečně pravidelně 
čistil. 
Důležitá je rovněž samotná kvalita balené vody. To, že balená 
voda odpovídá požadavkům příslušné vyhlášky na balené vody 
(č. 275/2004 Sb.), ještě neznamená, že je ideální k čepování 
přes watercooler. Vody nejsou nikdy sterilní a mají vzhledem k 
různému složení pro bakterie různou „úživnost“ – to znamená, že 
ve dvou různých vodách uchovávaných za stejných podmínek se 
mohou bakterie pomnožovat velmi rozdílným způsobem. Proto 
podle uvedené vyhlášky musí výrobci balených vod v obalech 
větších než 5 litrů povinně na obalu (etiketě) uvést podmínky 
uchovávání a dobu spotřeby po otevření obalu (tj. zde po nasa-
zení na watercooler). 
Obecné zásady pro umístění, provoz a sanitaci watercoolerů 
doporučené Státním zdravotním ústavem: 
Umístění na čistém a větratelném místě, chráněném před pří-
mým slunečním zářením, ne blízko tepelných zdrojů, ne ve vlhku 
a ne tam, kde jsou přítomny těkavé organické látky (benzinové 
pumpy, tiskárny, práce s rozpouštědly), které mohou přispět k 
vytváření biofilmu nebo chuťově či pachově znehodnotit vodu. 
Voda by měla být spotřebována do 3 dnů od nasazení barelu na 
přístroj. Zařízení je třeba v intervalech doporučených výrobcem 
pravidelně čistit: nejdéle po třech měsících nebo dříve podle 
pokynu výrobce provést celkovou sanitaci zařízení.  
Sanitace představuje demontáž těch částí přístroje, které přichá-
zejí do styku s dodávanou vodou, jejich mechanické vyčištění 
kartáčkem a detergentním přípravkem, ošetření a proplach 
vhodným dezinfekčním přípravkem. Následuje proplach vodou, a 
to minimálně v množství trojnásobného obsahu vnitřních nádob 
tak, aby došlo k odstranění zbytků dezinfekčního přípravku. 
Pravidelně, nejméně 1x ročně, ověřit kvalitu vody vstupující do 
přístroje a kvalitu vody vystupující z přístroje mikrobiologickým 
rozborem.  
V případě výskytu senzorických změn nebo existuje-li podezření,  

PIJETE VODU Z WATERCOOLERŮ? 

 

 

     Ekonomické Okno  
Ostrava:  
® Colours of Ostrava ® Naše společnost byla hlavním partnerem 
tohoto multižánového festivalu. Zároveň byla generálním partne-
rem festivalu v ulicích. Do jejích tanečních stanů zavítalo přes 
sedm tisíc lidí. Podpořeny byly čtyři projekty Charity sv. 
Alexandra v Ostravě, na které společnost přispěje 200 tisíc 
korun. Celkem společnost ArcelorMittal Ostrava a jeho nadace v 
letošním roce podpoří provoz Charity sv. Alexandra 700 tisíci 
korunami, včetně daru materiálu nebo pracovní výpomoci. 
® Odsíření za půl miliardy ® Na zakázce na odsíření čtyř energe-
tických kotlů v ArcelorMittal Ostrava pracují od června v holdingu 
ZVVZ Milevsko. Práce na zakázce začaly v Ostravě v červnu a 
potrvají do podzimu 2013. Její součástí je vedle dodávky nároč-
ných technologických zařízení i rekonstrukce pěti elektrických 
odlučovačů nebo stavba 120 metrů vysokého komína.  
® Arcelor Mittal získal půl miliardy na odprášení jednoho z pro-
vozů. Přitom v Polsku jsou limity emisí pětkrát vyšší. Obě vlády 
ale nyní jednají o sjednocení podmínek pro těžký průmysl. 
Společnost:  
® Hospodářské výsledky ® ArcelorMittal vytvořila ve druhém 
čtvrtletí zisk před úroky, daní a odpisy (EBITDA) 2,45 miliardy 
dolarů (asi 51,7 miliardy Kč). To je meziroční propad zhruba o 28 
procent. Výsledek je lepší, než se čekalo, firma ale předpovídá, 
že obtížné podmínky na trhu zatím nezmizí. Ve druhém pololetí 
tudíž počítá s poklesem výroby, a to hlavně v Evropě. Ocelárny 
prakticky v celém světě teď zápasí s poklesem poptávky, 
především pak v Evropě a Japonsku. Negativní vliv má ale i 
pokles tempa růstu čínské ekonomiky. Jediný pozitivní vliv je 
zvýšení poptávky v USA a jižní Americe. ArcelorMittal pokračoval 
a dále bude ve snižování svého zadlužení, ze kterého ve 2Q 
ukrojil 1,6 miliardy dolarů na 22 miliard dolarů. Předčil tak svůj cíl 
snížení dluhu na 22,5 mld. USD. 
® Firmě klesá rating ® Jak Fitch (BBB-), tak S&P (BB+) snížily 
firmě rating, což je určitě nepříznivá zpráva, která odráží jak sou-
časnou, tak budoucí situaci podniku.  
Průmysl:  
® Propad ® Už druhým měsícem pokračuje pokles průmyslové 
výroby. Ta v Česku v červnu v porovnání se stejným měsícem 
loňského roku poklesla o 2,2 procenta. 
Komodity:   
® Srpen 2012®:  Ocel – 734 $/t (-1,77 %),  Železná ruda - 
127.94 $/t (-4.96 %) 
Akcie ArcelorMittal:   13,02  EUR (+7,22 %, 7 071 000 ks) 

                                                         Mikula Ondřej 
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