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NOVÁ KOALIČNÍ DOHODA O DŮCHODOVÉ REFORMĚ Z 10. BŘEZNA 2011 
– OPRAVDU JE VŠECHNO JINAK? 

 
Nová dohoda vládní koalice o důchodové reformě ze čtvrtka 10. března 2011 výrazným způsobem změnila původní představu o 
DPH a jejím sjednocením a poněkud poopravila – zdá se – i svůj pohled na důchodovou reformu. Na základě nových koaličních 
ujednání i nadále platí, že hlavní směr důchodové reformy bude postaven na  vyvedení 3 % z  průběžného systému, a jeho 
přesměrování do fondů na důchodové spoření. Zároveň se v rámci tzv. malé důchodové reformy počítá se snížením stropu při 
platbách pojištění  na 4 násobek průměrného příjmu. 

Dosažená dohoda předpokládá sjednocení DPH na úrovni 17,5 %  u všeho zboží a služeb bez výjimky. Toto sjednocení se 
uskuteční ve dvou krocích a to od 1. ledna příštího roku se snížená sazba zvýší z 10 % na 14 %, základní sazba zůstane na 
úrovni 20 %. Od 1. ledna roku 2013 se snížená sazba zvýší ze 14 % na 17,5 % a základní sazba poklesne z 20 % na 17,5 %.  

 Původní skokové zvýšení DPH se tedy odsouvá z původně předpokládaného čtvrtého čtvrtletí letošního roku a zároveň 
se rozkládá do dvou let. 

- Zvláštní kapitolou, ke které se ještě vrátíme, je předpokládané snížení základní sazby DPH o 2,5 %. Efekt snížení této 
sazby si vládní představitelé briskně započítali do snížení dopadů na obyvatelstvo. Takže podle ministra Drábka „se 
plánovaná sleva na dani za dítě přizpůsobí propočtům dopadů nové výše DPH na rodiny. Původně to bylo 250 korun, 
podle Kalouska by to mohla být zhruba polovina. Nečas odhaduje, že by to mohlo být méně než sto korun“ (Právo 11. 
března 2011). Je nesporné, že zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 % a dále na 17,5 % přinese při prostém 
lineárním propočtu (viz. dále ) oproti letošnímu roku v roce 2012 + 24 mld Kč, v roce 2013 + dalších 21 mld Kč. O 
těchto celkem 45 mld Kč – oproti současnému stavu – zaplatí v roce 2013 spotřebitelé více za základní životní 
potřeby.  

- Je nesporné, že snížením základní sazby z 20 % na 17,5 % přijde v roce 2013 státní rozpočet o cca 23 mld Kč.  

Je ovšem velmi sporné předpokládat, že o těchto 23 mld Kč se sníží ceny zboží a služeb zatížené základní sazbou, a že toto 
snížení se projeví v cenách pro konečné spotřebitele.  Základní sazba se v České republice snižovala již několikrát, a 
v podstatě nebyl zaznamenán žádný významný pokles cen. Čili suma sumárum, není důvod k nějakým oslavným článkům, že 
základní životní potřeby občanů „podraží méně než se čekalo“. Zvýšení cen základních životních potřeb o 7,5 % občané prostě 
zaplatí a vládou předpokládaného snížení cen  se až na několik výjimek ani nedočkají.Při plném náběhu důchodové reformy 
a plného sjednocení DPH na úrovni 17,5% je tato operace s obtíţemi schopna pokrýt vyvedení 3 % pojistného 
soukromým důchodovým fondům a zastropování na úrovni 4 násobku průměrné mzdy. 

  Pro kompenzaci zvýšených nákladů důchodců a rodin s dětmi a také vyvolaný nárůst nákladů v oblasti 
veřejných sluţeb nebude sjednocení DPH na této úrovni poskytovat dostatek zdrojů. Nevyhnutelně proto bude muset 
přijít ještě další úprava DPH, nebo jiných daní nebo redukce jiných rozpočtových výdajů. 

Efekt zvýšení DPH bude pro rozpočet důleţitý v příštím roce, kdy se jím zaplácnou některé díry. Rok poté – 
v roce 2013 – však se problém rozpočtu v plné míře vyostří. Do té doby však vláda přijde s novým systémem daní a to 
bude daleko váţnější dopad na občany neţ dosavadní hrátky s DPH.  

 Zatím jsme zde hovořili pouze o přímém dopadu sjednocení.  Dopady zvýšení DPH do veřejných sluţeb však 
vyvolají další tlak na výdaje občanů. A opakovaná  vyjádření ministra Kalouska by nikoho neměla nechat na 
pochybách, ţe  právě toto je jedním z dalších  cílů této celkové reformní operace. Na kompenzaci dopadů sjednocení 
DPH do oblasti veřejných sluţeb se jiţ jaksi „nenajdou zdroje“ a tyto oblasti pak budou muset fakt, ţe jim centrální 
rozpočet prostřednictvím sjednocení sazeb odčerpal peníze řešit vlastními silami – sníţením nákladů, omezením 
rozsahu poskytované sluţby, privatizací a v závěrečné fázi zvýšením „spoluúčasti“ občanů. Bohuţel nejde o ţádnou 
fantazii, naprostou realitu.                                                                                      Zdroj: ČMKOS  
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SPRÁVNÝ ČAS NA ZMĚNU ? 
Když se ptáte, kdo rozhoduje o tom, kdy odejít, 
vystoupit z davu, dám Vám jednoduchou odpověď, 
„LIDÉ“. 
Jsem pro, aby se nabídlo mládí se svou dravostí a 
velkým nasazením, ale na druhé straně ctím stáří a s 
ním spojené zkušenosti a moudrost. Mám stejný názor, 
že funkce by se neměla předávat automaticky. Ale 
nepředává se. Máme přece volby a v nich zase rozhodli 
„LIDÉ“. A protože o všem rozhodují lidé, tak mě jako 
člověka bolí, že pochybujete o mém zdravém rozumu 
jen proto, že jsem tentokrát dala přednost moudrosti 
před mládím. 
 
                                        Polášková Marta,  koksovna 
 

 

 

HLAVNÍ ZMĚNY V ZÁKONÍKU PRÁCE NAVRŢENÉ MINISTREM DRÁBKEM 
( MAJÍ PLATIT OD LEDNA 2012)  
 
Snadnější výpověď  
Ministerstvo navrhuje jednodušší výpovědi lidem, s jejichž výsledky není zaměstnavatel spokojen. 
Od ledna 2012 má skončit dosavadní povinnost, podle níž musí tito lidé dostat „přiměřenou dobu“ na odstranění nedostatků.U lidí 
dosahujících neuspokojivých pracovních výsledků má nově stačit, když je zaměstnavatel pouze předem upozorní na možnost výpovědi. 
Nemusel by je už tedy vyzývat k odstranění nedostatků ani čekat, zda se „polepší“. Novela by tak umožnila, aby firma předala zaměstnanci 
písemné upozornění a hned následujícího dne mu pak podala samotnou výpověď.Podle návrhu by se současně zkrátila doba, během níž 
musí zaměstnavatel toto „napomenutí“ před případnou výpovědí předat. Dosud tak musí učinit „v době posledních 12 měsíců“, nově má jít jen 
o šest měsíců. Tato změna však v praxi zřejmě nebude mít výraznější význam. 
 
Zneuţití nemocenské  
Od ledna 2012 má přibýt nový výpovědní důvod. Zaměstnavatelé budou moci dát výpověď lidem, kteří "zvlášť hrubým způsobem" poruší 
lékařem stanovený režim při nemocenské. Seznam hlavních povinností zaměstnanců se má rozšířit o "zdržování se v místě pobytu v době 
dočasné pracovní neschopnosti" a "dodržování doby a rozsahu povolených vycházek". Má jít o výpovědní důvod bez nároku na odstupné, 
avšak se standardní výpovědní dobou (dva měsíce počítané od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni doručení výpovědi). Za 
zneužití nemocenské dosud hrozí jen pokuta (až 20 tisíc korun) a odebrání neoprávněně vyplacených dávek. 
 
Dohody o provedení práce 
Limit pro dohody o provedení práce se má zvýšit z dosavadních 150 na 300 hodin ročně. Současně má dojít k posílení kontrol, aby 
nedocházelo k jejich zneužívání (z této dohody se totiž neodvádí pojistné).Už od roku 2011 platí, že tyto dohody musí mít písemnou formu. 
 
Smlouvy na dobu určitou  
Návrh nakonec překvapivě neobsahuje uvolnění podmínek pro opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou. Dosavadní stav se 
má naopak zpřísnit ve prospěch zaměstnanců.Nadále má platit, že smlouvu na dobu určitou lze uzavřít maximálně na dva roky. Jestliže od 
skončení předchozího poměru na dobu určitou uplynula doba alespoň šesti měsíců, lhůta se „vynuluje“ a počítá znovu. Dosud lze tyto 
smlouvy v rámci dvouletého limitu prodlužovat třeba i každý měsíc, tedy teoreticky uzavřít postupně 24 měsíčních smluv. Nově se má tato 
možnost omezit tak, aby se poměr na dobu určitou mohl obnovit nejvýše dvakrát (tj. uzavřít maximálně tři smlouvy v rámci dvouletého limitu). 
Zaměstnanci tak dostanou více jistoty.Nadále má platit výjimka pro poměr na dobu určitou, kterým je nahrazován dočasně nepřítomný 
zaměstnanec (typicky na rodičovské dovolené). Nezmění se ani druhá výjimka pro případy, kdy „jsou dány vážné provozní důvody na straně 
zaměstnavatele nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, kterou má zaměstnanec vykonávat“ (zde je potřeba souhlas odborů, 
pokud ve firmě působí).Nově však zákon stanoví, že tuto výjimku lze uplatnit nejdéle po dobu pěti let. Lhůta se pak „vynuluje“ po uplynutí šesti 
měsíců. 
 
Péče o zaměstnance  
Ze zákoníku odpadne jedna z málo známých povinností zaměstnavatelů, považovaná za socialistický přežitek.Podle dosavadního zákoníku 
jsou zaměstnavatelé povinni vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce.  
 
Podpora v nezaměstnanosti  
Tuto oblast upravuje zákon o zaměstnanosti, nikoliv zákoník práce. Omezení platí už od ledna 2011 - jde o tři základní změny: 
 
Kdo sám podá výpověď nebo odejde dohodou, dostane nižší podporu v nezaměstnanosti.Kdo dostane odstupné, nebude mít po tuto dobu 
(pokrytou odstupným) nárok na podporu v nezaměstnanosti.Kdo začne podnikat jako živnostník, může dostat speciální příspěvek, aby 
nepřišel o zbytek podpory. 
Výslovně uvádí, že mají zajišťovat zejména: 
- zřízení, údržbu a zlepšení zařízení pro zaměstnance, 
- zlepšení vzhledu a úpravy pracovišť, 

- vytváření podmínek pro uspokojování kulturních, rekreačních a tělovýchovných potřeb a zájmů zaměstnanců, 
- závodní preventivní péči. 
 
Nově má tento výčet odpadnout. V zákoně zůstane jen povinnost „vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný 
výkon práce, a v souladu se zvláštními právními předpisy zajišťovat pro zaměstnance závodní preventivní péči. 

 

Voleb se zúčastnilo 70,3% zaměstnanců 
z celkového počtu 4820 přišlo k volbám 3389 zaměstnanců  

  Laskovský Verner 

 záv. 10 378 21 

záv.12 360 277 

záv.13 357 123 

záv.14 466 144 

záv.3 193 158 

záv.5 208 109 

ředitelství 226 215 

celkem 2188 1047 

procent 67,60% 32,40% 
 



 
 

 

 

   vypucovat 
   šatnu a  
   kadibudky. Při 
   troše štěsti 
   ušetři na jeden 
   saponat, kery 
   ale už dotahly 
   z domu.  
   Rozšiři si 
   obzory v 
   každodenim 
   chungovani 
   chodu fabriky 
bez zbytečnych ekonomickych kalkulu a 
přitom si protahnu svoje tělička 
zhuntovane z křesilek na řeďaku. Furt se 
mluvi o fabrikovem zlatu, 
zaměstnancach, dodržovani standartu, 
ale většinu to nesmi stat ani kačku, když 
tak, aby si to všici co potřebuju dotahly 
z domu. Temu se řika sam sobě 
investorem. Rad bych ve fabrice viděl 
same čiste, opravene šatny, svačinarky a 
hajzliky, je to pro lidi a travime tu ve 
fabrice tolik času. 
Tož včil se rozlučim, jaro klepe na vrata, 
konečně se nebude mrznut na halach a 
nebudem navlečeni jak eskimaci za 
polarnim kruhu. Mějte se všici fajnově.                                                                      
 

                   Vaš Dombasak  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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 
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Tož už su zase tady. Na začatek se vratim 
k temu mojimu pozorovani oprav ve fab-
rice. Oko mi řikalo, že se divam na byvaly 
závod dvě a to už byl provoz co dava do 
kupy vagony. Tak se včil musim omluvit 
všickym co sem tou informaci zavařil šedu 
kuru mozkovu a zasilali na redakciju plno 
dotazu kera hala se včil zpravovala. Tak to 
mam fajně vyřizene, i když fčil zjistit kera 
hala komu patři je velky problem. Cerušek 
a firmiček je tu přespřiliš, na někerych je 
stare značeni, tak ten co se  tu proplita 
mezi štrekami tak vlastně nevi kera bije. 
Ale včil na jiné tema. Všici vime, že se ve 
fabrice naleza sauna, nějaky čas byla 
zavřena, bo se musí tež opravovat. Na 
druhu stranu tež mohla byt zavřena delši 
dobu, a to protože jeden ředitel byl velmi 
antiaktivni a pro robotniky by zrobil všicko 
na světě. Ještě, že se aj u nas hraje taky 
maly maryaš, a další ředitel měl větši 
trumf. Tož větši bere a muselo se najit 
trocha času na opravu  aj obloženi sauny. 
Byla by to taka divna přihoda, ale furt se tu 
mluvi o zdravi a bezpečnosti a aj ti 
dostatečně nahoře s tim maju problemy. 
Ono když se ma cosi zrobit vlastnima 
rukama pro robotniky, tak někeři dostavaju 
lachtani nemoc. No včil už se zase može 
saunovat a pro otrle je aj masaž. Von to 
provadi maser s    chovanim   vesnickeho   

psa, bylo na ňho paru stižnosti, ale bez 
vysledku, asi je to nedostatkove zboži. 
Vyhlašuji vyběrove řizeni na podnikoveho 
masera, místo vykonu práce AMO, 
odděleni B- bezpečnost a zdravi, pracovni 
doba od nevidim do nevidim, bo tu 
potřebuje namasirovat minimalně 
polovička fabriky, je pravda že u někerych 
by se muselo přistupit aj na složitějši 
masaž mozku.  
A včil další tema, jak všici vime, tak na 
paru mistach ve fabrice mame nove 
šatny, na zbytku se vedeni rozchazi 
v nazorach jak často provadět uklid. 
Jedna skupina se vydala cestou dodržo-
vani předpisu, aj za předpokladu že jim 
dojde v řijnu poslední schvaleny chechtak 
v pokladnici a budou muset žebrat o další 
přiděl. Druha skupina začala šetřit od 
začatku a šuli uklid kde se da. Včil je tu 
eště jeden nazor, když se maju plnit vy-
hlašky a předpisy, tak proč o tom rozho-
duji hlavouni z ekonomickeho. Rozumi 
temu jak hladovy ... a eště každy rok 
odeberou z pokladnice chechtaky a če-
kaju kdo to vydrži nejdyl, navrhuju rekva-
lifikaci. Ekonomicke odděleni přemistit na 
paru tydnu k lopatam na dopravnikove 
pasy. Užiju si čistotu pracoviště, když si ju 
zrobi a ve volnych chvilach si možu  

V lese žily všechny zvířátka pěkně pospolu. Byl to pěkný les. Každý se staral o svoje záležitosti a vše probíhalo zcela v pohodě. 
Občas někdo větší a silnější sežral někoho menšího a slabšího, jak už to v řádném lese bývá. Medvěd zjistil, že má v lese od včel 
tolik medu, že by s ním šlo podnikat. A tak se domluvil s liškou. „Hele, ty se postaráš o to, aby se pravidelně všechny zásoby medu 
z lesa pěkně využily, zisky mi pěkně přenecháš a já tě zato nebudu po lese pronásledovat“. „No dobrá“, řekla si liška a domluvi la se 
s datlem. „Ty máš v lese přehled, víš o kdejaké dutině, tak co kdybys vytahoval od včel plástve?“ A tak se medvědovo podnikání 
pěkně rozjelo. Liška to má pod palcem, datel med vyhledává, jezevec ho dává do lahví a králík ho nakládá na vozíky. No a zajíc to 
pěkně rozveze. Když je třeba, tak přiletí vrána a všem pomůže, podle toho, co je třeba. Všechno báječně funguje, po medu je 
poptávka a zvířátka z lesů, které medem neoplývají, se mohou po našem utlouci. Medvěd si žije v přepychu a tak pozve do svého 
luxusního brlohu medvěda ze sousedního lesa. Když jsou díky vynikající medovině v poněkud povznášející náladě, tak se v diskuzi 
dojde i na podnikání. „Žiji si dobře“, říká medvěd - soused. „Já podnikám s malinami. Vlk mi to nasbírá a kuna zabalí.“ „No a kdo ti to 
naloží a odveze?“, ptá se náš medvěd. „Na to jsem se domluvil s firmou Orel a Sup.“ To není špatný nápad,  říká si náš medvěd.  
Hned druhý den ještě s bolavou hlavou volá lišku. „Hele řekni králíkovi a zajícovi, že je předám firmě Orel a Sup.  A nebo jim to radši 
neříkej, ještě by měli blbé kecy. Tím se nám prudce zvýší produktivita a na Svazu výrobců medu budou z toho úplně hotoví!“ „A není 
to blbost?“, blesklo lišce hlavou, ale neřekla to, jelikož měla vůči medvědovi poněkud podřízený vztah. Liška jde za datlem a 
jezevcem. „Co je to za kravinu?“, rozčiluje se jezevec. "Tak mi to tady pěkně zabalíme a pak to předáme nějakým dravcům?“ Ale 
medvěd rozhodl a tady v lese se nediskutuje. Už to není ten klidný les, kde všichni žijí pospolu – je čas dělení! A tak se stalo, že 
všechna práce spojená s nakládáním a odvozem medu má na starosti firma Orel a Sup. Králík se zajícem vzali do zaječích – však 
není pochyby, že jejich vztah s novým zaměstnavatelem nemohl mít dlouhého trvání. Orel a Sup najali jiné hlodavce – na poli je jich 
spousta a jak by se ti malí také mohli bránit takovému zaměstnávání. A naše medová firma začala OrloSupovi platit za služby. „Není 
to moc?“ ptá se medvěd lišky. „Platíme tak hodně a nějak nám ubývá zájemců o náš med.“  „No jo,“ neudržela liška jazyk, „když  to 
dělají křečci z pole, co nikdy o medu ani neslyšeli, těžko můžeme chtít nějakou rychlost a kvalitu!“A to neměla liška říkat. Medvěd ji 
vyhodil a na její místo dosadil svého kamaráda mývala. Ten hned začal dělat čistky. Za datla přišla straka (nikdo mývalovi 
nevysvětlil, že strakapoud a straka není totéž), a za starého dobrého jezevce přišel mladý a studovaný lenochod ze zámoří. 
Kdo něco ví o zvířátkách určitě vidí už teď, kam to povede. V našem lese se opět objevil medvěd ze sousedství. "Jak se vede starý 
brachu?" ptá se, když vidí svého zasmušilého kolegu „Ále to víš, krize. Nedaří se. A jak ty?“ „Ale jo,“ povídá soused „dobré to je! 
Když jsme spolu naposled mluvili, došlo mi, že bude lepší mít celou výrobu až po předání našim zákazníkům ve vlastní režii. Pak se 
u nás objevili zajíc s králíkem a ti o tom věděli všechno – určitě víc než Orel a Sup. Dokonale to funguje. Navíc jsem zjistil, že mám 
v lese také docela slušné zásoby medu, tak teď děláme i toto – tady máš jako dárek náš nový výrobek Maliny v medu! Ještě k tomu 
jsem sehnal šikovnou šéfovou – lišku podšitou – ta je fakt dost dobrá! Tak se měj, musím zase zpátky, máme nějaké drobné 
problémy se včelami! Jo a abych nezapomněl! Podal jsem na svazu žádost o převzetí tady toho lesíku – říkali, že jste v samých 
problémech a nejlepší bude, když to vezme někdo, kdo tomu rozumí. Tak se měj!“ 
A jaké nám z této bajky plyne ponaučení?Ne všechno co jinde vypadá dobře, může být dobré pro nás. Ne každý kdo nám říká, jak 
to má dobře zařízené, je o tom sám přesvědčen.                                                                                            Ivan Pěknica 

BAJKA? 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
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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V dřívějším zákoníku práce bylo ustanovení, že zaměstnavatelé jsou povinni zajistit stravování pro své zaměstnance ve všech 
směnách. V současném zákoníku práce tato zásada je změněna tak, že zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnancům ve 
všech směnách stravování, tzn. nehovoří se nikde o tom, že by byl zaměstnavatel povinen zabezpečit zaměstnancům teplou 
stravu.Umožněním stravování může být i pouhé poskytnutí vhodného místa (svačinového koutku) kde může zaměstnanec sníst 
jídlo přinesené z domova Zaměstnanci nemají nárok na žádný příspěvek - poskytování veškerých příspěvků závisí na uvážení 
zaměstnavatele (s výjimkou práva na stravné v rámci pracovních cest ), popřípadě na dohodě v kolektivní smlouvě. Zajištění 
stravování a poskytnutí příspěvku na jeho úhradu je častou a efektivní výhodou (tzv. benefitem) poskytovanou zaměstnavatelem 
zaměstnancům. Pro zaměstnavatele je výhodnou formou stabilizace a pracovní motivace zaměstnanců. Zaměstnanec poskytnutím 
resp. přijetím příspěvku na stravování získává nedaněný příjem, který nepodléhá ani odvodům pojistného na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ani pojistnému na veřejné zdravotní pojištění. Někteří zaměstnanci považují za 
výhodnější poskytování stravenek do veřejné sítě restaurací a jídelen proto, že jejich hodnotu mohou využít k nákupu potravin pro 
svou rodinu (domácnost). Takovým přístupem je však ve skutečnosti negován účel uplatnění této formy zajištění stravování. 
Zajištění stravování ve vlastním zařízení nebo smluvní zajištění v objektu (a v režii) jiného provozovatele naplňuje funkci stravování 
v průběhu pracovní směny dokonaleji než poskytování stravenek do veřejné sítě restauračních a dalších stravovacích zařízení. 
Jak  je to s přestávkami v provozu,  kdyţ zaměstnanec nemůţe být vystřídán ? 

 V takovém případě se poskytuje místo přestávky na jídlo a oddech pouze přiměřená doba na jídlo a oddech, která se započítává 
do pracovní doby. Je nutno však upozornit na nález ústavního soudu z 16.9.2010. Pokud však zaměstnavatel má  ve vnitřním 
předpisu či organizačním pokynu  určenu pracovní dobu  a určen čas přestávek pro dané pracoviště, tzn. že čerpání přestávek 
v práci na jídlo a oddech zaměstnanci tímto přímo nařídil, nemůže se zaměstnanci tato doba započítávat do pracovní doby a 
zaměstnanec má právo odejít na přestávku mimo pracoviště.  Sobolová Alena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  

     Ekonomické Okno  
Ostrava:  

Zatím se daří. Poptávka po ocelářských produktech je vy-
soká. V naší ArcelorMittal je dokonce vyšší než stačíme 
vyrobit. Vývoj na trhu je tedy zatím příznivý. Očekává se, 
že stejný vývoj bude i v celém druhém čtvrtletí. 
Problémem však zůstávají vysoké ceny surovin, čímž 
rostou výrobní náklady. Nenahrály tomu ani nedávné 
záplavy v Austrálii, kvůli kterým například pro nás klesla 
dostupnost koksu. Ekologické investice. ArcelorMittal 
Ostrava investoval do zvýšení ekologické bezpečnosti 
koksárenského provozu 60 milionů korun. Nová 
kondenzační technologie by mněla zabránit úniku 
závadných látek do okolní půdy a podzemních vod. Jak 
jistě víte, rovněž se dokončuje odprášení aglomerace 
sever. 
Společnost:  

ArcelorMittal rostl. Evropské akcie rostly celkově, také Ar-
celorMittal, a to o 5% po dobrých firemních výkazech. 
Předpovídají se podobně dobré prodeje i v tomto roce, 
díky sílící poptávce. Dostavba jaderné elektrárny. 
Rumunská součást firmy ArcelorMittal je jedním ze 
zájemců o dostavbu jaderné elektrárny v Rumunsku 
(Cernavoda). K dostavbě budou potřeba asi 4 miliardy 
eur (asi 100 miliard korun). Je to jediná jaderná elektrárna 
v Rumunsku. V provozu jsou nyní dva reaktory. O 
dostavbu mají však zájem i firmy z USA, Jižní Koreje, 
Číny nebo Ruska.  
Průmysl: 

 Průmyslu se opět daří lépe. Průmyslová výroba v lednu 
meziročně stoupla o téměř 17 procent. Nahoru jí táhla 
hlavně výroba aut. Vedle průmyslu si však polepšilo i sta-
vebnictví, které si v lednu připsalo více než 8 procent. 
Průměrná mzda lidí zaměstnaných v průmyslu se zvýšila 
o 4 procenta na 24 399 Kč. Očekává se, že však letos 
průmysl poroste pomaleji než loni. 
Komodity:  Únor 2011: Ocel – 897 $/tuna, železná ruda – 

187.18 $/t                                             Mikula Ondřej  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘESTÁVKY NA JÍDLO  

 
SLEVA 15 % 

 

MANIKÚRA, PEDIKÚRA, NEHTOVÁ MODELÁŽ 

  

TEL.: 739 120 150, 732 200 026 

 

KOSMETIKA, MASÁŽE, PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS 

 

TEL.: 605 810 601 

  

www.katystudio.cz 

   

Sportovní klub SBA - Havránek,  Horymírova 3069/5, 700 30 

Ostrava - Zábřeh 

Slevy nelze sčítat. Sleva se nevztahuje na dárkové poukázky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  

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 
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