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 JAK SE VÁM LÍBÍ KOVÁK?  
 Za odpovědí na tuto  otázku se vydala redakční rada Kováku 
do Ostravy ve dnech 8. a 9. listopadu. Rada se setkala se 
všemi,  kteří projevili zájem věcně diskutovat nad úrovní 
časopisu, který vydává OS KOVO. Do základních organizací 
přichází tento týdeník zdarma. Vedením exkurze v naší 
společnosti byl pověřen Ivo Štěrba. Byli  jsme přijati i 
personálním ředitelem Mgr. Lolkem, který Radě odpovídal na 
její zvídavé dotazy. Oběma zástupcům vedení společnosti tímto 
také děkujeme za přijetí.  
Máte-li jako čtenáři Kováka jakékoli připomínky či návrhy co 
vám v Kováku konkrétního chybí, není nic jednoduššího než 
nám to dát vědět. Uvítáme rovněž i nové dopisovatele.  
                                                                          Sobolová Alena 
 



                                                                                                             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

               

 

                                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                                                

 
 
 
 
                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

    

7 DAŇOVÝCH ZMĚN, PO KTERÝCH BUDETE MÍT HLOUBĚJI DO KAPSY 
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Finanční a hospodářská krize v r. 2009 výrazně zhoršila problémy související se stárnutím obyvatelstva a odhalila slabiny někte-
rých důchodových systémů, ať již průběžně financovaných a nebo i fondových. Růst nezaměstnanosti, nízký ekonomický růst, 
vyšší státní dluhy a nestabilita finančních trhů způsobily, že pro všechny důchodové systémy je obtížnější dodržet důchodové 
přísliby dané účastníkům. EK se domnívá, že průběžně financovaným důchodovým systémům by mohly pomoci čelit negativním 
tlakům soukromé fondy.  Větší využívání soukromých systémů však sebou přináší větší náklady (vzhledem k rozšířené praxi 

motivovat občany pobídkami k akceptování přechodu do soukromého systému). Tyto náklady mohou být značné, jejich účinnost a 
dopad na přerozdělování přitom nejisté.  
Dnešní důchodce finanční a hospodářská krize zasáhla nejméně, jejich příjmy jsou garantovány z veřejných rozpočtů. 
Důchodové dávky z fondových systémů (až na výjimky), mají pouze okrajový vliv. Pouze v několika zemích EU, jež mají akutní 
problémy u veřejných rozpočtů nebo uzákoněny mechanismy v podobě automatických úprav, došlo ke snížení výše důchodů. 

Podle názoru EK, krize a vyhlídky nižšího ekonomického růstu (HDP), ovlivní všechny druhy důchodových systémů a upozorňuje, 
že míra zhoršení fiskální situace v důsledku krize odpovídá ztrátě 20 let fiskální konsolidace ! Ekonomický růst bude výrazně 

nižší a je velmi nejisté, kdy dojde k jeho úplnému zotavení.  
Řada členských zemí EU některé příspěvky sociálního zabezpečení, převedla do nově založených a povinných fondových sys-
témů. Krize způsobila, že některé vlády ale zastavily nebo snížily příspěvky soukromým systémům, aby mohly posílit financování 
veřejných důchodových systémů ! Míra návratnosti investic a solventnosti fondových systémů byla zasažena pádem 
úrokových sazeb a výnosů z aktiv. V roce 2008 soukromé penzijní fondy přišly o více než 20 % svého kapitálu ! Navíc, řada 
účastníků zaměstnaneckých penzijních fondů měla potíže s dodržováním svých závazků (placením příspěvků). V roce 2009 
penzijní fondy částečně byly schopny tyto ztráty vyrovnat, nicméně řada z nich se stále ocitá hluboko pod požadovanou 
úrovní solventnosti. 
Odlišná schopnost fondových systémů zvládat krizi prokázala, jak velký význam mají rozdíly mezi podobami těchto systémů, 
jejich mírou regulace a uplatňovanou investiční strategií. Utrpěné ztráty se liší v závislosti na používaných investičních 
praktikách. Schopnost zvládnout otřesy se odvíjí od toho, jak dobře je mezi poskytovatele, přispěvatele a příjemce rozloženo 
zatížení těmito otřesy.  Právě v zemích, kde požadavky na solventnost důchodových systémů jsou menší a ztráta hodnoty aktiv je 
zvláště vysoká, je rovněž horší ochrana získaných nároků a mají nejhůře zakotvené mechanismy pro sdílení zátěže (rozložení 
rizika). V důsledku toho může dojít ke ztrátě nároků a poskytovatelé (soukromé fondy) mohou chtít programy ukončit, jelikož 
nejsou schopny je vrátit zpět na solventní úroveň. 
Finanční a hospodářská krize bude mít rovněž závažné dopady na budoucí důchody. Mnoho zaměstnanců přišlo o práci a po 

určitou dobu byli nebo budou nezaměstnaní. Jiní museli přistoupit na nižší mzdy nebo zkrácenou pracovní dobu, která jim snížila 
mzdu (Pozn.: negativní dopad na vybrané pojistné).  Krize tudíž přidala k dřívější reformní agendě další body: naléhavější potřebu 
řešit přiměřenost důchodů, zavádět reformy, které zlepší udržitelnost veřejných financí; klást větší důraz na zvyšování věku 
odchodu do důchodu; nutnost přezkoumat účinnost nástrojů regulace u fondových důchodových systémů s cílem zajistit, 
aby tyto nástroje byly účinné a spolehlivé i v obdobích závažných finančních krizí, přičemž tato regulace musí být úměrná a 
nesmí vést k platební neschopnosti nebo k opouštění důchodového systému; v neposlední řadě nutnost zajistit, aby 
regulace finančních trhů byla účinná a promyšlená (inteligentní) s ohledem na rostoucí význam penzijních fondů; regulovány 
by měly být všechny finanční instituce a (podle názoru EK) potřebná jsou rovněž společná pravidla.  
                                                                                                                                                 Polda Laskovský (pokračování příště)   

DŮCHODOVÁ  REFORMA-  dopady krize na důchodové systémy  

(část III. – Zdroj:  „Zelená kniha EK“) 
 

 

 

 

 

Mezi hromadu změn, které nás v příštím roce čekají, patří i sedm novinek z oblasti daní. Nehádáte špatně, pokud si tipnete, že 
nikoho nepotěší. V příštím roce nás čeká doslova smršť daňových změn. Protože návrhy jsou pak leckdy  schváleny s drobnými 
úpravami, přinášíme přehledné shrnutí relevantních daňových novinek. 

1) Daně připraví stavebko o šmrnc 

Jednou z nejdiskutovanějších změn je beze sporu zdanění podpory u stavebního spoření. Aby nebyla státní podpora snižována 
retroaktivně se zpětnou platností, vymysleli zákonodárci pro příspěvek na letošní rok 50% daň. Ta se bude aplikovat až v příštím 
roce, tedy v době, kdy se vám bude připisovat letošní nárok na příspěvek na účet stavebního spoření. Ze stavebka sjednaného 
před rokem 2004 tedy dostanete nově příspěvek jen 2250 Kč a ze smluv mladších pak příspěvek 1500 Kč. 
Další daňovou změnou je také zrušení osvobození úrokových výnosů z vkladů na stavebním spoření. Ty, které obdržíte od 
příštího roku, už se tedy budou danit 15 %.  
 
 2) 1200 Kč na povodňovou daň 

Pro příští rok bude zavedena tzv. povodňová daň. Ta sníží měsíční slevu na poplatníka o 100 Kč na 1970 Kč. Za rok tedy při-
jdete o 1200 Kč, které byste ušetřili na daňové slevě.  
 
3) Zdanění čilých důchodců 

Od příštího roku by se také měly danit důchody pracujících penzistů, kterým příjmy ze zaměstnání, podnikání či pronájmu pře-
sáhnou hranici 840 tisíc Kč ročně. Tedy měsíční přivýdělek k důchodu bude vyšší než trojnásobek průměrné měsíční mzdy. 
Nově tak dojde ke zdanění příjmu i důchodu 15 %. Dosud se důchody nezdaňovaly do částky 288 000 Kč ročně (tedy 24 000 Kč 
měsíčně).  
 
4) Vyšší odvody za méně výhod 

Další změny se týkají nemocenského pojištění. Například pro OSVČ se zvýší výše minimální zálohy na 92 Kč. Sazba pojistného 
se totiž zvýší z 1,4 % na 2,3 % z minimálního měsíčního základu 4000 Kč. Za vyšší zálohy ale dostanou OSVČ dávky nemo-
cenského pojištění až od 22. dne. Zaměstnancům bude od 4. do 21. dne vyplácet nemocenskou jejich zaměstnavatel. (Opatření 
by mělo platit do roku 2013.)Dávky nemocenského pojištění se navíc budou i nadále vypočítávat ze 60 % denního vyměřovací- 



                            nezažili.  
Dombasaci 
mají jiny 
vztah 
k fabrice, 
nejsou tam na 
chvilu a 
nesou tak 
velkym 
rizikem jak 
migrujici 
ptaci. S těma  

se haže z mista na místo jak se 
agenturnimu bossovi zalibi. Tož sem 
zvědavy kam to až dojde a kolik nas 
bode nosit na zadech logo AM a kolik 
jich tu bude v budoucnu nosit logo 
opeřence. Eště je tu další problem, na 
někerych provozach sami majstři volaju 
po okřidlenych, bo nemaju dostatek 
svojich robotniku a nestiha se 
vyvalcovat a nasledna nakladka. A včil 
tu mame další začarovany kruh, sem 
zvědavy kdo to vyřeši a jake z teho 
vyjdou vysledky. 
Dneska se s vama  rozlučim, přiště už 
tu bude ten předvanočni bzukot se 
všema překvapenima jako každy rok.                                         

                                   Vaš Dombasak 
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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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Zákoník práce pojem „porušování pracovní kázně“ a „nedbalost při práci“ ne-
zná. Používá se pojem dodržování povinností, které zaměstnanci vyplývají 
z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. Za-
městnavatelé někdy i z neznalosti porušují zákoník práce tím, že stanoví po-
stihy, které zákoník práce nezná nebo drobné prohřešky proti tzv. pracovní 
kázni řeší okamžitým zrušením pracovního poměru. Zákoník práce dnes 
umožňuje postihovat pracovní nekázeň buď ve mzdové oblasti ( nevyplácením 
plné výše pohyblivé složky mzdy) nebo skončením pracovního poměru výpo-
vědí podle § 52 písm. g) zákoníku práce nebo okamžitým zrušením pracovního 
poměru podle ustanovení §55 odst.1 písm. b) zákoníku práce. Někdy zaměst-
navatelé vyžadují plnění různých kodexů či katalogů jednání, která jsou pova-
žována za porušení tzv. pracovní kázně přímo v pracovních řádech či kolektiv-
ních smlouvách což je nesprávné.  
Zákoník práce rovněž nedefinuje méně závažné porušení pracovní kázně nebo 
závažné porušení pracovní kázně. Je proto nutno vycházet vždy z konkrétních 
okolností každého jednotlivého případu s přihlédnutím ke každé osobě za-
městnance a jeho pracovního zařazení.  Soustavně méně závažné porušení 
povinností je vykládáno tak, že musí jít nejméně o tři taková porušení.  
Zaměstnanci jsou povinni zejména: pracovat řádně podle svých sil, využívat 
pracovní dobu dodržovat právní předpisy, řádně hospodařit s prostředky svě-
řenými.  
Vedoucí zaměstnanci jsou zejména povinni: řídit a kontrolovat práci 
podřízených,co nejlépe organizovat práci, vytvářet příznivé pracovní podmínky 
, zabezpečovat odměňování zaměstnanců,vytvářet podmínky pro zvyšování 
odborné úrovně zaměstnanců.  

                                                           Sobolová Alena  

Tož zdravim všicky lidičky co přinaši 
zisky Mr. Mittalovi. Když včil tak pozoruju 
to děni v Dombase , tak se nestačim 
divit. Opravy se trocha zlepšili, ale chtělo 
by to trochu vic přidat do celeho zařizeni 
a neopravovat enem dřistky, kere se 
odkladali taku dobu. Začinam litovat 
opravaře, bo co sem zaslech tak někeři 
už maju překročene limity přesčasu a 
z moc velkym nadšenim se na opravy a 
přestavby nehrnu. Tož ja by sem tež 
nebyl odvazany, když bych měl hotovost 
a řešil dilema estli mi zavolaju a ja budu 
muset vystartovat na šichtu a cosi tam 
předělavat. Včil by se teda mělo uva-
žovat estli mame dostatek robotniku 
v určitych profesich a nevyuživat najem-
nych agentur, kere nedodavaju dostatek 
kvalifikovanych robotniku znalych dane 
prostředi. Tak by naši robotnici nemuseli 
furt někoho kontrolovat a nedodělavat 
robotu za nekoho ciziho. Furt je 
dokazane stare pravidlo, že kmenovy 
robotnik ve většině připadu se k robotě 
stavi pořadněji jak cizák. Zaprve sou cizi 
robotnici najimani enem na určitu 
zakazku, za druhé ve většině připadu 
nemaju také vydělky a benefity jak naši, 
a proto nemusi kvalita byt taka jak u 
našich kmenovich. Předpisy mluvi jasně,  

za stejnu robotu stejna odměna. Ale je 
to pravda nebo se kličkuje mezi před-
pisami jak na rally. Když by totiž všici 
dostavali stejne finance a benefity, tak 
by byli cizi agenturni robotnici daleko 
dražši než naši a to by si naši šefove 
nevzali na triko, nebo sem mimo misu. 
Tak se ptam, co je vyhodnějši, 
spokojeny dombasak či kratkodobě 
najaty robotnik? Podle poslednich 
kuloarnich informaci se vedeni začina 
podvolovat tlaku vedeni z Lucemburska 
a navyšuje počet agentur v Dombase. 
Často se jim vytykalo, že mame procent 
agentur ke kmenovym robotnikum velmi 
maly. Naši zastupci v evropske radě tež 
už o poměru kmenovych a cizich info 
dostali, 20 ku 80% je optimum u AM a 
to vedeni v Luxu by tento poměr 
vyšroubovalo nejradši na 40 ku 60%. A 
včil začina vedeni nahrazovat, podle 
infa kere ke mně dorazilo, aj kmenove 
robotniky za agentury. Když totiž byl 
v minulosti někdo vyhozen nebo odešel 
ze zdravotnich duvodu, dostal provoz 
za něho nahradu do kmenoveho stavu, 
včil už se tak vždy neroby a tak se 
začinaji objevovat kondoři, drozdi a 
další ptaci agentury na provozach aj na 
takych mistach kde sme to v minulosti 

LEHKOMYSLNOST PŘI PRÁCI  



  STUDIO LA FAMOSA             SLEVA 20 %            
             

                  JITKA SUCHÁNKOVÁ     
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                 Tel.: +420 604 852 020              
 

                ul. 28.  října 2663/150                                     
                         702 00 Ostrava ( vedle Futura )    

       nehtyjitka@seznam.cz                                                       

       www.nehtovamodelaz.websnadno.cz     
 

      PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKÁZEK                   
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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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ho základu. Neměnná zůstává 70% sazba denního vyměřovacího základu pro výpočet peněžité pomoci v mateřství i 60% sazba 
denního vyměřovacího základu pro stanovení ošetřovného, které náleží od prvního dne ošetřování člena rodiny.  
 

5) Stropy zůstanou zvýšené 
Jak už to bývá u dočasně zavedených změn, strop na odvody sociálního a zdravotního pojištění neklesne zpět na trojnásobek prů-
měrné mzdy. I po roce 2010 zůstane strop na šestinásobku průměrné mzdy. 
    

6) Větší respekt z daňového kvůli přísnějším sankcím 
S účinností nového daňového řádu se od prvního ledna také změní přístup správce daně k odevzdávání daňového přiznání. Dosud 
vám za opožděné podání daňového přiznání správce daně mohl uložit sankci v podobě tzv. zvýšené daně, maximálně do částky 
odpovídající 10 % vaší daňové povinnosti. Pokud podáte v příštím roce přiznání o více než 5 dnů později, bude vám naúčtována 
pokuta ve výši 0,05 % vyměřené daně či nadměrného odpočtu, resp. 0,01 % daňové ztráty. Maximálně si za svou nedochvilnost 
připlatíte 5 % daňové povinnosti, nadměrného odpočtu či daňové ztráty. Nově také nebude možné podat tzv. odvolání proti vlast-
nímu přiznání. Daňové subjekty tak ztratí nástroj, který jim alespoň v omezené míře umožňoval  získat právní jistotu ohledně 
správnosti či nesprávnosti daňové povinnosti, kterou si sami vypočetly a uvedly v řádném či dodatečném daňovém přiznání. 
 

7) Flexibilnější DPH, které potěší jen někoho 
Podle návrhu Ministerstva financí ČR by měli mít plátci DPH možnost v případě nedobytných pohledávek provést opravu DPH a 
snížit tak svou daňovou povinnost. To ale platí jen na ty pohledávky, které vznikly nejpozději půl roku před rozhodnutím soudu 
o úpadku a budou řádně přihlášeny a uznány soudem. Pohledávky za spřízněnými osobami jsou vyloučeny.  Podmínkou pro 
opravu je také doručení příslušného daňového dokladu dlužníkovi. Daň by se měla vracet do tří let od konce zdaňovacího období, 
ve kterém vznikla povinnost daň uhradit. 
   

 

PRACOVNĚPRÁVNÍ AKTUALITY   
 
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva věcí 
(sněmovní tisk č. 120) 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce , ve znění pozdějších předpisů 
( předpokládaná účinnost 1.1.2012) 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů ( evropská 
rada zaměstnanců)  
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