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Návrh MPSV ČR jak řešit dopady nálezu Ústavního soudu 
 
Tímto článkem se chci vrátit do reality v České republice, kde kromě očekávání vládního návrhu důchodové 
reformy, máme ještě jedno velmi závažné téma, jež se bude dotýkat všech občanů, kteří budou žádat o starobní 
důchod počínaje dnem 1. října 2011, tzn. již v letošním roce. Tím tématem je – jak Ministerstvo práce a sociálních 
věcí (MPSV) navrhuje řešit nález Ústavního soudu z loňského roku.  Velmi stručně bych chtěl připomenout, o co 
vlastně jde.  
Jistý občan využil svého páva a podal žalobu u Krajského soudu v Ostravě (KS), ve které napadl výši  jemu 
přiznaného důchodu, i když výpočet byl proveden v souladu s ustanovením  § 15 a násl. zákona o důchodovém 
pojištění. Důvodem jeho žaloby bylo, že výše jemu přiznaného důchodu činila pouze 19 % z jeho 
předdůchodových příjmů, ačkoli průměrná výše důchodů v té době činila 44 % hrubého příjmu. Občan proto 
vyslovil  názor, že jemu přiznaný důchod zakládá naprostou nerovnost jeho osoby vůči ostatním důchodcům. 
KS přezkoumal předmět žaloby a dospěl k názoru, že § 15 zákona o důchodovém pojištění je v rozporu s 
článkem 1 odst. 1 Ústavy, jakož i s článkem 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“)  a  postoupil 
případ Ústavnímu soudu  (dále jen „ÚS“). ÚS shledal ustanovení § 15 zákona o důchodovém pojištění 
protiústavním   a svůj nález velmi podrobně odůvodnil. Vláda dostala těžký úkol a velmi malý časový prostor na 
to, aby počínaje dnem 1.10.2011 byly starobní důchody vypočítávány v souladu s nálezem ÚS. Řešení by mělo 
mít podporu napříč politickým spektrem i sociálních partnerů. Vláda však kalkuluje se 118 hlasy ve Sněmovně a 
nyní (úmrtí p. J. Diensbíra), má dokonce naději, že by v doplňujících volbách mohla získat těsnou většinu i 
v Senátu.  
Navrhované řešení, které v prosinci 2010  vláda předložila sociálním partnerům v  Radě pro hospodářský a 
sociální dialog (RHSD) však, podle mého názoru, je výrazně asociální. Samotné ministerstvo práce přiznává, že 
návrh počítá s tím, že u 84 % osob (s příjmy do 36 000 Kč), se sníží náhradový pom ěr v rozmezí od 2 % do 6 % 
a  zároveň důchodový systém p řijde o p říjmy ve výši cca 11,4 mld. K č v r. 2012 a v dalších letech o 10 – 12 
mld. K č ročně ! Je to složité a citlivé téma a  budeme věnovat velkou pozornost dalším jednáním. Nález ÚS je 
totiž možné řešit i jinak – např. navýšením sazby odvodů na sociální pojištění, avšak to se nelíbí liberálům, lidem 
s vyššími  příjmy a  zaměstnavatelům. Ve čtvrtek 13. ledna se uskuteční mimořádně jednání velké tripartity 
(RHSD), kde vláda, zaměstnavatelé i odbory budou předkládat vlastní návrhy na důchodovou reformu a na řešení 
dopadů nálezu ÚS. Věnujte také vy pozornost informacím z tohoto jednání.     
                                                                                                  (pokračování příště)   Polda Laskovský   
                                                                                                    
 

Máte v ruce první letošní číslo našeho periodika. Letos v květnu tomu bude již 
5 let co ho vydáváme. Chtěli bychom rozšířit počet dopisovatelů, možná to 
budete právě vy, kteří máte pro nás podnět či radu. Předem Vám za ně 
děkujeme a přejeme Vám všechno nejlepší v novém roce 2011!!! 
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PROČ KANDIDUJI ZNOVU DO DR 
 
Zastupuji zaměstnance více než dvacet let, z toho šest let v dozorčí radě. Za tu dobu jsem získal 
 velmi cenné informace, kontakty, zkušenosti a znalosti. Byl jsem vystaven velmi nepříjemným  
situacím, vždy však bylo mojí prioritou neuhýbat a nezpronevěřit se lidem, kteří mi dali důvěru.  
Znám detailně problémy a potřeby napříč společností a obdobně i příčiny nespokojenosti 
zaměstnanců, bez rozdílu profese nebo funkce. S  mými kolegy Petrem Slaninou a Romanem 
Bečicou, jsme předložili pro DR tři zásadní stanoviska, v nichž jsme popsali důvody naší 
nespokojenosti s aktuálním stavem v  té době a vznesli konkrétní požadavky k nápravě. Bez  
dalšího komentáře uvedu několik příkladů: 

 
• prosazovali jsme, aby majoritní akcionář začal urychleně investovat do životního prostředí,  do nových technologií, do 

modernizace zařízení a do rozvoje společnosti a uvolnil na tyto investice část z nepřerozděleného zisku z minulých let; 
• důrazně jsme požadovali navýšení finančních prostředků na údržbu a opravy, ale i na personální posílení  provozní 

údržby a kritizovali jsme požadavky ze strany korporace na maximalizaci zisků na úkor potřeb v naší společnosti;  
• kritizovali jsme zdlouhavé a nečitelné schvalovací procesy na nákupy náhradních dílů, OOPP a činností a služeb od 

externích dodavatelů a žádali jejich zjednodušení; stejně tak zdlouhavá výběrová řízení na subdodavatele a sjednávání 
krátkodobých smluv s nimi;  

• kritizovali jsme nesoulad, který je mezi kompetencemi a odpovědnostmi na jednotlivých stupních řízení napříč 
společností;  

• kritizovali jsme plýtvání umem a schopnostmi našich specialistů a techniků, kdy v mnoha případech jimi vynaložené úsilí 
končilo nakonec „v šuplíku“ a bez využití;  

• zasadili jsme se o legislativní soulad při využívání agenturní práce v naší společnosti; bránili jsme tomu, aby tento 
způsob prekérního pracovněprávního vztahu byl v AMO využíván v neodůvodněných případech a na úkor trvalých a plně 
hodnotných pracovních míst v naší společnosti; 

• požadovali jsme, aby společnost pro další období posílila výdaje na výzkum a vývoj v AMO (do obnovy, do vybavení  a 
personálního obsazení);  

• dlouhodobě jsme dávali najevo nespokojenost s pracovními podmínkami na mnoha pracovištích, umocněných navíc 
podstavem zaměstnanců;  

• požadovali jsme rekonstrukce sociálních a hygienických zařízení apod.; iniciovali jsme, aby vedení společnosti se začalo 
vážně zabývat současným vývojem nemocí z povolání u vybraných profesí (hutní zdivo a výměna válců).  

 
V roce 2009 (globální finanční a hospodářská krize), jsme se významně přičinili o to, že se podařilo nakonec odvrátit záměr 
na studený útlum velkoprostorové koksárenské baterie VKB č. 11 na Koksovně. Studený útlum by znamenal její likvidaci, 
trvalou ztrátu cca 150 pracovních míst a významnou konkurenční a ekonomickou nevýhodu pro AMO v období skončení krize. 
Bohužel, blok C se zachránit již nepodařilo. Pomohli jsme zaměstnancům, kteří nás o to požádali.  
 
Některé naše koky byly úspěšné, u některých z nich ještě nemám důvod ke spokojenosti. Proto chci znovu požádat vás, 
zaměstnance AMO a.s. o důvěru a zároveň chci ujistit, že tuto důvěru nehodlám za žádných okolností zneuctít. Pracuji 
v AMO po celý svůj aktivní život a chci ještě před tím, než z ní odejdu, se zasadit o její perspektivní budoucnost a tím i 
zároveň pro vás o pracovní a sociální jistoty.                                                                 Leopold Laskovský – kandidát do DR 
 

člena Dozor čí rady Petra Slaninu  
 
Jak bys popsal spolupráci s Leopoldem Laskovským v DR? 
Je to týmová práce, kde můžeme mít na některé věci rozdílné názory, ale ty si dokážeme vyřešit mezi sebou a vystupovat 
jednotně. To se ukázalo jako velice důležité, protože pak se dokážeme na některé věci dívat z jiného pohledu a tato 
rozmanitost je důležitá. Polda přináší do naší spolupráce dlouholeté zkušenosti. Tyto zkušenosti s jeho pracovitostí, kterou 
věnuje přípravě, jsou pro mě zárukou, že děláme maximum možného.  
Co vidíš jako d ůležité v nastávajícím období pro Poldu? 
Pevně věřím v Poldův úspěch v těchto volbách, kde ho čeká, mimo klasickou práci, která souvisí s touto funkcí, ještě jeden 
těžký úkol. Protože po uplynutí následujícího mandátu se přehoupne do věku, kdy už bude mít místo práce a stresu nárok na 
odpočinek, měl by si najít v naší firmě svého nástupce a postupně ho připravovat na tuto práci. 
Jak vidíš situaci v naší firm ě? 
Jsem velice optimistický. Naše firma je za loňský rok opět v plusu a to by mělo být zárukou pro budoucnost našeho podniku. 
Další optimistická zpráva pro zaměstnance je, že ač tady působí dvě odborová sdružení, našla se cesta pro plodnou 
spolupráci, kterou jak věřím, doplní společná konference, pro kterou se obě sdružení na svých konferencích vyjádřila.  
 
                                                                                                                   Díky za odpovědi a tvůj čas. Víťa Prak  
 



splašene a vůbec 
se žadny řidič 
autobusu nedivi, 
že nestoji na 
zastavkovem 
pruhu a lidi 
kličkuji mezi 
dalšimi autobusy.  
Mělo by se 
vyčlenit mista pro 
dalkove autobusy 
a nenapresovat 

 všicko na jednu kupu, všici se plantaju 
a nebude dluho trvat a stane se nějaka 
nepřijemnost a sem velmi zvědavy kdo 
to odnese, jestli řidič z autobusu nebo 
cestujici. Malokdo si promyslel, kolik 
lidi se tu bude pohybovat a jak je 
plocha mala. Tohle nikdy nebylo 
stavěne jako autobusak a to si vůbec 
neumim představit jak by to fungoval, 
kdyby s takym napaden přišel někdo 
před 10 rokama. Na beton by ho 
robotnici přetahli lopatou, aby se mu 
rosvitilo.  
 Tož včil budu končit, všickym přeju nej 
nej v novem roce, max klidu a 
minimum lidske debility.         
                         Vaš Dombasak  
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 Tož sem tu zas a zdravim všicky ve 
fabrice. Mame tu pul ledna a 
vyjednavani kolektivky se zas vleče. 
Vedeni zase bude ukazovat jak se musí 
šetřit, aby sme mohli vyhodně prodavat 
naše vinkle, hajcmany, plechy a další 
matroš, kery nam projde rukama. Každy 
rok ta sama pisnička, kdy se dostaneme 
přes tu mentalni propast uvažovani 
vedeni, že se musí vyplata udržovat co 
nejniž. Přece nemožeme vyčnivat nad 
ostatnima fabrikama v okoli, co mi po 
tom, ja robim v tehle fabrice a když du 
do obchodu musim vybirat co kupim, 
abych měl čim zaplatit na pokladně. 
Když si začinam kontrolovat vyplatnice 
za poslední roky, mam také neblahe 
tušeni, že je něco špatně. Kde sou ty 
časy, když sem se podival do šrajtochle 
a nemusel zvažovat jestli kupim to a 
nebo tamto. Furt musime posluchat jak 
sme špičkovy, ale necitime se tak. 
Minuly rok nam zase podle odhadu 
dopadl dobře, ale naši robotnici 
nedostali ani vindru navíc jako 
poděkovani od vedeni. Pořad musim 
posluchat, že žijeme v kapitalismu, ale 
tam by se mělo děkovat chechtakama, a 
ne bilbordem před vratnici. Sem tež moc 
zvědavy estli titul nej fabrika roku bude 

obhajena aj letos. Při udělovani by se 
měli zeptat na spokojenost robotniku, to 
by bylo hodně minusovych bodu. Ale 
vratime se zase k vyjednavani, konečně 
by se mohlo nasypat furu penisku do 
tarifu a nehrat si furt na chude přibuzne. 
Už sem přišel na to, jak odrovnat odbo-
rove vyjednavače, přišel bych na jed-
nani a hodil bych navrh na navyšeni 
10% a max. do tarifu. V mistnosti by 
bylo najednou minimalně 5 infarktu a 
ukončene vyjednavani. Ale na druhou 
stranu by to konečně stalo za tu robotu 
co se ve fabrice zrobi. Furt se vyklada, 
že by se mělo odměňovat,ale nikdo 
nevi jak začit. A nejhorší je, že se to 
tahne už taku dobu.  
 Včil se mrknu na tu naši fajnovu do-
pravu, uživame si ji už měsíc a začinam 
byt utahany jak soumar. V někerych 
připadech se radši vydam na cestu 
pěšo, bo bych musel uvažovat, kerym 
směrem pojedu a jestli to vůbec pojede. 
Je fakt, že na šichtu musim vyletět 
z baraku o nějaku dobu dřiv a po šichtě 
to taky s navratem není žadna slava. 
Před Hlavni branou by srdce bezpe-
čaka muselo zkolabovat. Autobusy 
kličkujou při najezdu na zastavku jak 

 

SPRÁVNÝ ČAS NA ZMĚNU 

  
Kdy nastane ten správný čas na změnu, kdo rozhoduje o tom, kdy pro něj uzraje doba  
vystoupit z davu nebo odejít?  
V minulosti jsem několikrát poukazoval na to, aby se funkce nepředávala automaticky 
z jednoho funkčního období na druhé , použít slovo zdravý rozum se jeví jako zcela  
příhodné. 
Prací v Dozorčí radě bych velmi rád nabídl mladý nadhled, velké nasazení a informace a kontakty z Evropské rady 
zaměstnanců ArcelorMittal.  
 
Priority práce v Dozorčí radě 

• Zlepšovat pracovní podmínky a prostředí zaměstnanců 
• Navýšení finančních prostředků do investic a oprav zařízení a budov  
• Prosazovat nové výrobky s vyšší přidanou hodnotou 
• Zkontrolovat jak se plní privatizační smlouva 
• Spolupráce se stávajícími zástupci zaměstnanců v Dozorčí radě 
• Předávání  informací prostřednictvím pravidelných článků co můžete a máte vědět jako zaměstnanci   
 

Vážené kolegyně a vážení kolegové, 
 ve společnosti pracuji dvacet let a znám problémy řadového zaměstnance. Nesedím v kanceláři, ale pohybuji se po 
celé huti. Ke své práci vykonávám od roku 2006 funkci předsedy ZO OS KOVO Laboratoře a Výzkum. Znám kvality i 
nedostatky naší společnosti a rád bych přispěl k tomu, aby jste chodili do práce  rádi a byli lépe ohodnoceni. Chci 
přispět k rozvoji podniku a zvýšení konkurenceschopnosti.  

 
                                                                                   David Verner- kandidát do Dozor čí Rady AMO a.s.   
 



PROČ DÁM SVŮJ HLAS DAVIDOVI 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sobolová Alena   ZO Energetika  

595 686 141 mobil 774 101 642  alena.sobolova@arcel ormittal.com 
Laskovský Leopold ZO Koksovna  

595 686 906 mobil 724  777 368 leopold.laskovsky@ar celormittal.com 
Prak Vítězslav  ZO Válcovny  

595 687 424 mobil 724 416 741 vitezslav.prak@arcelo rmittal.com 
Verner David  ZO Laborato ře a Výzkum  

595 684 034 mobil 724 937 020 david.verner@arcelorm ittal.com  
Lejsek Josef ZO Vysoké pece  

595 686 254  mobil 602 537 806  josef.lejsek.kovo@a rcelormittal.com 
Lúčan Lud ěk ZO Válcovny plechu F-M  

558 482 946 mobil 721 427 805   ludek.lucan@arcelor mittal.com 
Bug Emil ZO ArcelorMittal Karviná  

596 391 338  mobil 602 560 947 emil.bug@arcelormitt al.com  
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PORKOVÁK 
Rada odbor ů OS KOVO ArcelorMittal Česká republika 

 ul. Vratimovská 689, 707 02, Ostrava - Kun čice, 
 tel. 59 568 4231, 

E-mail:  vspor01.ostrava@mittalsteel.com 

 

Blýská se na lepší časy?  
 
V závěru loňského roku se konaly dvě konference odborů 
působících v ArcelorMittal Ostrava a jejich dceřiných spo-
lečnostech. Delegáti konferencí Sdružení základních 
organizací i Rady odborů se naprosto jednoznačně shodli 
na tom, že nadešel čas zahájit společná jednání o budoucí 
podobě odborů v naší firmě.  
Nynější stav, kdy v ArcelorMittal Ostrava působí dvě odbo-
rové centrály je dle mého názoru nesmyslný, 
kontraproduktivní a svým způsobem také přežitý.  
Vedení Sdružení základních organizací i Rady odborů do-
stalo od delegátů konferencí úkol. V prvním čtvrtletí roku 
2011 uspořádat společnou konferenci všech Základních 
organizací OS KOVO působících v AMO a dceřiných spo-
lečnostech.  
Nejsem snílek a ani přehnaný optimista. Jsem jen opti-
mista. Je mi naprosto jasné, že proces sjednocení nebude 
vůbec jednoduchý a že má i své odpůrce. Nicméně tento 
proces je nezbytný a nelze jej odkládat! Kdo si myslí, že 
odbory mohou i nadále fungovat tak, jak fungují nyní, je 
mimo realitu! Pokud chceme být důstojným zastáncem na-
šich zaměstnanců i nadále, musíme se rychle sjednotit a 
začít pracovat daleko efektivněji, než doposud.  
Čas běží neúprosně rychle a my nemáme již na co čekat!   
                            Vítězslav Prak, předseda Rady odborů 
 

Myslím si, že i odborář ve funkci by měl vědět, kdy je jeho 
čas odejít. Někdo možná namítne a proč je v čele 
ČMKOS předseda Zavadil, také již v pokročilém věku. 
Nenašel se totiž žádný jiný vhodný kandidát, nebyla jiná 
alternativa. My ale nyní tu alternativu máme, mladšího 
kolegu, nikoli však zelenáče. David může přinést mezi 
staré svázané vztahy nový vzduch. Je totiž podle mě 
nejvyšší čas, aby kolega Leopold mohl předat své 
zkušenosti, ještě předtím než odejde jak z dozorčí rady 
tak ze své organizace na závodě, kde musí také vychovat 
svého nástupce.  
Sobolová Alena ZO Energetika a místopředseda Rady odborů  

Sama povaha člověka, tj, to, co má člověk od 
přírody, rozum a city, by mohla být základem dobré 
lidské spole čnosti. Avšak rozum je slabý, nedokáže 
vášním a touze po moci odolat, a proto je 
k vytvo ření spole čnosti pot řeba zformulovat 
pozitivní právo, které lidské jednání koriguje a 
sankcionuje proh řešky proti daným pravidl ům.                          
                                                              Mont esquieu  

Koupili jste loni nemovitost, byt? Pokud ano, tak musíte během ledna (až na výjimky) podat daňové přiznání k dani z nemovitosti 
za rok 2011 (nepodává se zpětně za minulý rok, ale vždy za ten současný). Samotnou daň platit tak brzy nemusíte, u té je 
splatnost stanovena do konce května, respektive listopadu v případě, že si daň rozdělíte na dvě půlky (lze, pokud je vyšší než 
5000 korun). 

Daň z nemovitosti a přiznání k ní se ale netýká jen nových majitelů. Podat řádné nebo dílčí daňové přiznání musí také poplatníci, 
u kterých se změnily okolnosti rozhodující pro vyměření daně. Takovými okolnostmi jsou například provedení přístavby nebo 
nástavby stávající stavby, případně demolice stavby. 

• Na rozdíl od minulého roku nedochází k plošnému zvýšení daně z nemovitosti (minulý rok se zdvojnásobovala většina 
sazeb), ale mění se některá pravidla. S novým daňovým řadem platným od začátku roku 2011 se mění postihy za 
pozdní podání přiznání k dani z nemovitosti. Pozitivních změn se naopak dočkali spoluvlastníci staveb.  

Změny roku 2011  

Zatímco ještě minulý rok jste v případě pozdního podání 
daňového přiznání mohli na úřednici finančního úřadu udělat psí 
oči a ona se nad vámi mohla slitovat a nevyměřovat vám 
zvýšenou daňovou povinnost (až o 10 %), nyní už pokutu 
budete platit automaticky, když se zpozdíte o více než pět 
pracovních dnů. Výše pokuty činí 0,05 % stanovené daně za 
každý den prodlení. Maximální výše pokuty je přitom 5 % 
stanovené daně, nově je ale definované také minimum – vždy, 
když se s přiznáním zpozdíte o více než pět pracovních dnů, 
zaplatíte minimálně 500 korun. 

 

DAŇ Z NEMOVITOSTI V ROCE 2011 

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA  AMO a.s. 
 
Vyjednávání probíhá 2x týdn ě a jsme po 7. kole 
vyjednávání.  Odbory navrhly nár ůst mezd o 6 % +o 
další 2% když se bude da řit. Navrhli jsme zvýšení 
příplatk ů a zvýšení p říspěvku do penzijního 
připojišt ění. Obě strany deklarují, že se cht ějí 
dohodnout do konce ledna.  


