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OCHRANNÝ NÁPOJ V NOVELE NAŘÍZENÍ VLÁDY  

 
Dne 1.května 2010 nabyla účinnosti 
novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. , 
kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci provedená nařízením 
vlády č. 68/2010 Sb. 
 
Oblasti, které byly dotčeny novelou se 
týkají aplikace některých ustanovení 
v praxi, týká se to zejména problema-
tiky posuzování zátěţe teplem na 
pracovišti a její elimitace pomocí sta-
novení kratší pracovní doby a pracov-
ního úkonu a dále problematiky 
ochranného nápoje z důvodu tepelné 
zátěţe, jehoţ nárok je třeba prokazo-
vat. 
 
Pro účely poskytování ochranného 
nápoje byla dosavadní právní úprava 
výslovně pro uzavřená pracoviště a 
stanovila jediné kritérium, a to zjištění 
úrovně operativní teploty, která se 
vypočítává z naměřených ukazatelů. 
Pro účely poskytování ochranného 
nápoje je poněkud těţkopádný, neboť 
není reálné při přetrvávajících teplot-
ních podmínkách kaţdodenně prová-
dět poţadovaná měření, pakliţe tato 
mohou navíc provádět jen akredito-
vaná a autorizovaná pracoviště. Je 
sice moţné i v současné době, aby si 
zaměstnavatel orientačně teploměrem 
s běţným tepelným čidlem ověřil tep-
lotu na pracovišti, avšak toto měření 
můţe pouţívat pouze tehdy, byla-li jiţ 
na něm stanovena operativní teplota 
na základě odborně provedeného 
měření  a současně mezi tím nedošlo 
ke změně podmínek. Problém však 
vzniká na pracovištích, kde taková 
tepelná sloţka není celoročně pří-
tomna a vliv tepelné zátěţe se 
v podstatě redukuje jen na teplé ob-
dobí roku. Nově je tedy stanoveno, aby                                              
    
    

 

bylo odděleno zjišťování limitní teploty 
pro účely dlouhodobě a krátkodobě 
únosné doby práce a pro teplotní mi-
nima a maxima na pracovišti po celý 
kalendářní rok od zjišťování okamţité 
teploty na pracovišti pro účely poskyto-
vání ochranného nápoje. Novela dále 
upřesňuje moţnost ověření, zda i na-
dále přetrvávají mikroklimatické pod-
mínky, které byly jiţ jednou vyhodno-
ceny měřením operativní nebo vý-
sledné teploty , a to za pomocí teplo-
měru s běţným tepelným čidlem, coţ 
umoţní zaměstnateli , aby si  prakticky 
mohl průběţně sledovat úroveň mikro-
klimatických podmínek sám. Nová 
úprava směřuje na zjednodušení ana-
lýzy mikroklimatických podmínek při 
práci ze strany zaměstnavatele , a to 
výslovně jen pro účely poskytování 
ochranného nápoje. 
U zátěţe chladem je zjišťování jedno-
dušší v tom, ţe stačí pouhé měření 
aktuální teploty, a to buď na uzavře-  
ném pracovišti, například v budově, ale 
také v kabině řidiče nebo měření ven-
kovní teploty, jde-li o práce na venkov-                                            
    
    

 

ním pracovišti, neboť hygienickým 
limitem je teplota 4 stupně Celsia. Její 
překročení pak avizuje , ţe vznikl nárok 
na ochranný nápoj, který je na rozdíl od 
nárokového mnoţství při tepelné zátěţi 
jednotný, a to ½ l teplého nápoje za 
osmihodinovou směnu.  
Zátěţ teplem nemá jednotný limit, neboť 
je posuzována v závislosti na  
energetickém výdeji, který zaměstnanec 
při dané práci vynakládá a ztráta tekutin 
je proto diferencovaná. Tento aspekt pak 
při hodnocení míry zátěţe teplem 
zároveň s dalšími posuzovanými kritérii, 
jako jsou všechny teplotní sloţky, vlhkost 
vzduchu, proudění vzduchu v praxi 
ztěţuje včasné prokázání překročení 
zátěţe teplem pro vznik nároku na 
ochranný nápoj. Je však moţné aby si 
zaměstnavatel prováděl orientační 
měření v daný den, ale pouze tehdy, 
bylo–li na tomto pracovišti jiţ komplexní 
měření provedeno. Nová právní úprava 
vychází z toho, ţe je nutné 
bezprostředně určit,  zda v probíhající 
pracovní směně  
dochází k překročení hraniční hodnoty 
tepla a je moţné přistoupit  k okamţitému  
                        poskytování    ochranného 
                        nápoje,  neboť    ztráta te-  
                        kutin      překročila      limit  
                        1,25 l     na    osmihodino- 
                        vou směnu .  
                        Proto   mimo   navrţených  
                        teplot  na   pracovišti   pro  
                        daný   druh   práce   podle  
                        třídy   práce   se   zároveň   
                        pro      zjednodušení  při-  
                        dává      definice      ztráta  
                        tekutin , z níţ  pak   můţe  
                        zaměstnavatel    vycházet  
                        při       určení    přesného  
                        mnoţství    náhrady ztráty      
                        tekutin. 

                                               
    
   

 



                                                                                                           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

               

 

                                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                                                

 
 
 
 
                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

    

Dne 1. 6. 2010 nabývá 
účinnosti zákon č. 166/2010 
Sb., kterým se mění zákon 
č. 187/2006 Sb., o nemo-
cenském pojištění, a zákon 
č. 362/2009 Sb., kterým se 
mění některé zákony 
v souvislosti s návrhem zá-
kona o státním rozpočtu 
České republiky na rok 
2010. Tímto zákonem 
dochází v oblasti  nemoce-   
nského pojištění k některým 
změnám ovlivňujícím výši 
dávek.  
Dávky v mateřství 

Dávky v mateřství se budou 
vypočítávat stejným způso-
bem jako v roce 2009. To 
znamená, ţe se výše peně-
ţité pomoci v mateřství za 
kalendářní den zvyšuje na 
70 % denního vyměřova-
cího základu (od 1. 1. 2010 
činila 60 %) a při výpočtu 
této dávky a vyrovnávacího 
příspěvku v těhotenství a 
mateřství se částka do 
první redukční hranice 
(791,- Kč) počítá 100 % (od 
1. 1. 2010 se počítala 
90 %).  
Pojištěncům, kteří pobírali 
peněţitou    pomoc v mateř- 
ství před 1. 6. 2010 a náleţí 
jim i po tomto datu, bude 
však dávka podle 
přechodného ustanovení  
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Blikající přechody, které ve dne upozorňují na moţnost vstupu chodců do silnice, se v noci mohou stát chodcům 
osudnými. Podle odborníků se lidské oko soustředí na blikání a nesleduje okolí.  
Jen málo přechodů má takové osvětlení, které chodci zaručí lepší bezpečnost tím, ţe ho řidič dostatečně včas uvidí. 
Na mnohých přechodech v noci vzniká jakýsi světelný tunel a řidič prakticky nevidí nic v jeho okolí. 
Neţ špatně svítit, tak raději nesvítit vůbec. A hlavně v noci neblikat, varují společně dopravní a světelní odborníci. 
„Dnes nejvíce diskutovanou záleţitostí jsou přechody, které jsou opatřeny světelnou závorou, coţ jsou LED diodová 
svítidla v komunikaci a různé blikače, které mají upozornit řidiče, ţe se tam něco děje," konstatoval  vedoucí pracovní 
skupiny Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení pro spolupráci s městy a státní správou. 
Společně s policií došla skupina k závěru, ţe tento způsob podání informace o tom, ţe se něco děje, je vhodný jen ve 
dne.     
"V noci by toto zařízení měli vypínat. Nebo utlumit vyzařování jednotlivých prvků, aby neoslňovalo řidiče a aby se řidič 
nelekl," tvrdí expert. Jeden z nejvýraznějších osvětlených přechodů a také jeden z nejmodernějších je v Desné na 
hlavním tahu na Harrachov. Při vstupu chodce do vozovky se tu rozblikají nejen varovné značky, ale i různobarevné 
LED diody v silnici.  
"V noci to povaţuji za jednu z nejhorších moţných variant. Jestli se bude dělat znalecký posudek, tak doporučíme, 
aby to blikání byl v noci vypnuto a bylo také upraveno nasvětlení přechodu" . Osvětlení přechodu je zřejmě provedené 
bez dokumentace i stavebního povolení.  
Jak má správně osvětlený přechod vypadat, norma zatím neřeší. Proto ve spolupráci odborníků přes svícení, policie, 
BESIP a Centra dopravního výzkumu vznikl materiál, podle kterého jsou školeni policejní inţenýři, kteří na osvětlení 
přechodů vydávají povolení. 
"Osvětleným přechodem vytváříme pocit bezpečí chodce, ţe je dobře vidět a nehrozí mu nebezpečí sráţky s vozi-
dlem. Opak je pravdou. Na špatně osvětleném přechodu nebo za přechodem můţe řidič chodce přehlédnout, protoţe 
z důvodu oslnění, nebo vysokého jasu okolí, se jeho oční zornice nestačí zadaptovat," varuje dokument Příprava 
technických prostředků pro osvětlování přechodů pro chodce.                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

OŠETŘOVNÉ  NA DÍTĚ OD PRVNÍHO DNE  
 

PŘESVÍCENÉ PŘECHODY JSOU NEBEZPEČNÉ !!!! 

tohoto zákona  zvýšena aţ 
od 1. 7. 2010. Peněţitá 
pomoc v mateřství se vy-
plácí zpětně za kalendářní 
měsíc. To znamená, ţe 
dávku za červen, která se 
vyplácí v měsíci červenci, 
obdrţí tito pojištěnci ještě 
ve stejné výši jako dosud, 
ve zvýšené výši bude po-
skytnuta aţ dávka za měsíc 
červenec, která se vyplácí 
v měsíci srpnu. Totéţ platí i 
pro poskytování vyrovnáva-
cího příspěvku v těho- 
tenství a mateřství. 
Pojištěncům, kterým vznikl 
nárok na peněţitou pomoc 
v mateřství od 1. 6. 2010, 
náleţí za měsíc červen jiţ 
ve výši podle nové právní 
úpravy.  
Právní úprava dále stanoví 
nárok na doplatek pro po-
jištěnce, kteří pobírali pe-
něţitou pomoc v mateřství 
před 1. 6. 2010. Tento do-
platek bude však podle pří-
slušného přechodného 
ustanovení náleţet jen za 
období od 1. 1. 2010 do 31. 
5. 2010, neboť právní 
úprava nezakotvila posky-
tování doplatku za měsíc 
červen, i kdyţ za tento mě-
síc náleţí ještě sníţená 
dávka. Výše doplatku se 
vypočte jako rozdíl mezi  

výší peněţité pomoci 
v mateřství stanovenou 
podle zákona o nemocen-
ském pojištění ve znění 
účinném před 1. 1. 2010 a 
výší peněţité pomoci 
v mateřství od 1. 1. 2010.  
Doplatky peněţité pomoci 
v mateřství za období leden 
aţ květen 2010 začne 
ČSSZ vyplácet od října 
2010. O doplatek není třeba 
ţádat, pojištěncům bude 
vyplácen automaticky. 
Ošetřovné 

S účinností od 1. 6. 2010 se 
ruší třídenní karenční doba 
u ošetřovného. To zna-
mená, ţe ošetřovné od 1. 6. 
2010 náleţí od prvního dne 
potřeby ošetřování (péče) 
po dobu nejdéle 9 kalen-
dářních dnů (popř. 16 ka-
lendářních dnů v případě 
osamělého zaměstnance, 
který má v péči dítě ve věku 
do 16 let, které neukončilo 
povinnou školní docházku). 
Výše ošetřovného za ka-
lendářní den zůstává ne-
změněna. V případech, kdy 
datum nabytí účinnosti zá-
kona, tedy 1. 6. 2010, za-
sáhne do karenční doby 
právě běţícího případu 
ošetřovného, karenční doba 
končí a za tento den jiţ 
dávka ošetřovného náleţí. 

 

 

Zdanění státního příspěvku 
ke stavebnímu spoření patří 
poslední dobou k horkým 
tématům. 
Aktuálním řešením je zdanit 
státní příspěvek u stavebního 
spoření 50% daní. U smluv 
uzavřených před rokem 
2004 by tak dotace od státu 
klesla na 2250 Kč, klienti 
s novějšími smlouvami by se 
museli spokojit s roční 
podporou ve výši 1500 Kč.  

Mnoho z vkladatelů si 
pokládalo obávanou otázku, 
zda by se v příštím roce při 
vyplácení státní podpory 
zdanila částka celá nebo by 
zdanění podléhaly jen nároky 
vzniklé po datu účinnosti 
novelizované právní úpravy. 

Přesně tato otázka je totiţ tím 
pravým horkým bramborem, 
o kterém nechtějí stavební 
spořitelny ani spekulovat.  
Pokud by se totiţ zdaňovala 
celá částka státního příspěvku, 
je pravděpodobné, ţe by 
zanedlouho začalo docházet 
k hromadným výpovědím 
u smluv, které uţ splnily vázací 
lhůtu pro výplatu státní 
podpory. Klienti spořitelen by 
tak raději vypověděli smlouvu 
o spoření tak, aby poslední – 
loňský – nárok na státní 
příspěvek dostali vyplacený 
ještě letos a unikli tak zdanění 
státního příspěvku při 
vyplacení podpory příští rok, 
které by je připravilo o celou 
polovinu státního příspěvku. 

ZDANĚNÍ STÁTNÍHO 
PŘÍSPĚVKU?   
 

http://kontaktocz-internetovy-obchod-cesky-tesin.takeit.cz/eyeye-all-in-one-6382359?370802&rtype=V&rmain=149032&ritem=6382359&rclanek=6886082&rslovo=474762&showdirect=1
http://www.mesec.cz/bydleni/stavebni-sporeni/pruvodce
http://www.mesec.cz/adresar/kategorie/stavebni-sporitelny/
http://www.mesec.cz/adresar/kategorie/stavebni-sporitelny/


klimatika na jeřabech. Na štrece je hic jak 
svi.. a nad štreku třikrat větši, tam bych 
chcipnul za chvilu. Ale všude se zas tak 
nespicha, podle informaci z Jäklu. Tam 
moţe jeřabnica jezdit nad zinkovnou bez 
klimatiky jak by se nechumelilo a to tam 
ma taku teplotu, ţe kdyţ si rano vezme 
syrove kuře, na oběd ho ma dušene tak 
akorat na jidlo. Šefa te jeřabnice bych 
tam zavřel na šestnactku a nechal bych 
ho tam chcipat tak dluho dokud by přes 
mobil nenechal opravit klimatiku.  
Na konec neţ se rozlučim bych rad všem 
popřal miň extremnich teplot na šichtě a 
maximum pohody bez hlupaku.      

                                                         
               Vaš Dombasak 
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Rok 2004 byl pro POR zlomový. Prioritou bylo vyjednání KS a 
podpora uzavření KSVS OSHŢ ( kolektivní smlouvy vyššího 
stupně).  
V lednu 2004 stále nebyla dojednána KS pro rok 2004 a po 
příslibu GŘ INH Ing.Chowaniece, ţe pošle POR poţadované 
materiály k vyjednávání Dodatku ke KS, POR souhlasila 
s obnovením kolektivního vyjednávání. Jelikoţ následně ale 
nedospělo jednání k dohodě smluvních stran, rozhodla POR o 
vyhlášení sporu o uzavření KS a  zároveň deklarovala, ţe ne-
vylučuje moţnost dalšího jednání. ( mezi poţadavky POR pat-
řilo např. aby průměrný výdělek v roce 2004 vzrost o nejméně 
7%, maximálně o 13%, zvýšení odstupného; vedení naopak 
poţadovalo sníţení mzdy o 3,2 % oproti roku 2003, při plnění 
výsledků sníţení o 1,3% , nenavyšovat sazby mzdových tarifů). 
Pro POR bylo nepřijatelné se podepsat pod pokles průměr-
ného výdělku při plánovaném nárůstu přidané hodnoty a zisku 
v roce 2004 větším neţ v roce 2003 a to ještě při sníţení počtu 
zaměstnanců o 1500! ( skutečnost byla 1663). 
V oblasti KSVS se vyhlásila stávková pohotovost a v hutních 
firmách na které se KSVS vztahovala, se podpisy přihlásilo ke 
stávce více neţ 50% zaměstnanců, kromě firem Vítkovice 
STEEL a Třineckých ţelezáren, kde se odboráři odmítli anga-
ţovat a následně muselo CSV a Výkonné vedení OS KOVO 
odvolat vyhlášenou stávkovou pohotovost a KSVS tímto byla 
definitivně pohřbena.   
V dubnu se konala pracovní schůzka k vytvoření EPR ( Evrop-
ské podnikové rady) , která je v současné době důleţitou sloţ-
kou jednání odborů s vrcholovým vedením společnosti . 
Stále neúspěšné jednání  o kolektivní smlouvě  i před zpro-
středkovatelem , dospělo k sestavení stávkového výboru 
( kol. Stuchlík, Marek, Laskovský, Macura, Míček, Bečica, 
Saidl)  a k schválení  termínu 24 hodinové stávky  na termín 

 

PŘED 20 LETY …  
HISTORIE ODBORŮ A POR  V. část 

11.6.2004. Vedení společnost následně vydalo stanovisko ke 
stávce . Následovala „ mediální masáţ“. Od  května přestala 
společnost umoţňovat podávání informací POR 
v podnikovém časopise. Odbory začaly vydávat informační 
bulletiny a informace na nástěnných novinách.  
Odbory pořádaly spousty mítinků a setkání se zaměstnanci . 
Vedení společnosti podnikalo akce po své linii. Podle zákona 
bylo potřeba, aby se k podpoře stávky přihlásilo podpisem 
více neţ 50% zaměstnanců. 9.6.2004 muselo dojít ze strany 
POR k odvolání stávky, neboť součet byl pod 50%. 821 za-
městnanců vzalo svůj podpis zpět a nechalo se vyškrtnout ze 
seznamů. Detaily jistě není nutno rozebírat, zúčastnění si 
jistě vzpomenou.  
22.6.2004 rezignovali z vyjednávací komise kolega Bečica a 
Míček a byl doplněn do komise kolega Laskovský. Od 1.7. 
2004 začal platit mzdový předpis. Kolektivní vyjednávání dále 
pokračovalo. Vedení společnosti informuje v podnikovém ča-
sopise: „ţe poté co zástupci zaměstnavatele nepřistoupili na 
nereálné poţadavky POR, se její část neúspěšně pokusila 
zorganizovat největší stávku v dějinách novodobé historie 
českého hutnictví. Některé základní organizace asi nesouhla-
sily s postupem vyjednávací komise POR a poţádaly o moţ-
nost sjednat KS pro svou základní organizaci samostatně. 
Proto stále jednáme se zástupci POR, ale mimo ně projevily 
o samostatné vyjednávání zájem ZO Ocelárna a ZO Automa-
tizace.“ 
Vedení společnosti sníţilo výši daru, z 6,75mil, na 2,25 mil. 
Kč. Důvod? Opět citace z podnikového časopisu : „ Za situ-
ace, kdy někteří její členové nesou zodpovědnost za zhoršení 
vztahů mezi zaměstnanci v INH a poškozování dobrého 
jména společnosti, nebude vedení firmy tyto aktivity části 
POR finančně podporovat. V případě uzavření KS přímo se 
ZO mimo POR, pak tato organizace obdrţí jako dar od INH 
poměrnou část daru v původní výši.“ 
21.7. 2004 oznámila ZO Ocelárna vystoupení z POR.       
                                                                    Sobolová Alena  
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 Měsíc je fuč a ja su zase tady. Na začatek 
začnu trochu z jineho sudu. Doma mě furt 
učili dobremu chovani a tak se musim ně-
jak  vyrovnat s nastalou situaci. Minule 
sem kritizoval sekani travičky a dostal sem 
se přes redakčni radu  k mejlu od povola-
neho pracovnika nakupu. Připominam, ţe 
sem před pěti tydny napisal, ţe nakup za-
spal. Podle mejlu sem byl mimo misu a 
psal bludy, toţ na doplněni dodavam pro 
obhajobu, nakup moţna nezaspal, v robotě 
se přece nechrape, ale kapacitně nezajistil 
sekani. Eště včil si vedle někerych hal, 
cest a prostranstvi připadam jak u leniveho 
sedlaka. Teho poznate podle teho, ţe suši 
seno na stojaka. Prostě se necha dorust 
v tom hicu do jedneho metra  a jak je fest 
vysušene tak se poseka a hnedka uskladni 
na zimu. Davam na zvaţenou nový obor 
podnikani fabriky, nakupime paru ovci a 
koz a nechame spasat travičku jak bude 
potřeba. Najmeme si k temu ze dva pa-
sačky a mame o starost meně. Tim aj pod-
pořime ekologicke aktivisty, bo budeme 
ošetřovat pozemky přirodni cestou. 
A včil od te zelene šlamastiky pryč. Ja sem 
naramně rad, ţe sem si naplanoval dovču 
v tych hicach pěkně u vody. Vyrazili sme 
s robu pěkně do jedne chajky u jezera a 
vychutnavali si pohodu bez harantu, bo ti 
byli na taboře a ja si spokojeně dachnul 
s nohama ve vodě a s chlazenym pivkem  

 v ruce. Pohoda jak z filmu, no jak sem 
se dostavil do roboty uţ to taka pohoda 
nebyla, na štrece hic jak v pecu a ochla-
zeni v nedohlednu. No řeknu vam, sem 
z teho jakisy zmateny, podle vedeni pod-
niku je ve fabrice menši teplota jak za 
branou. Je to jakesi zamotane, při vyhla-
šovani tepleho dne se bere teplota 
z mnoho kilometru vzdalene meteorolo-
gicke stanice, i kdyţ ty co su k fabrice 
bliţe ukazuju uplně jinači teplotu. A tak se 
peče cela Ostrava hrubo přes třiccitku, 
jen v Dombase je pod tuto teplotu. Další 
taky červik mi vrta v mozkove kuře, a to 
fasovani mineralek v hicach na šichtě při 
vyhlašeni tepleho dne. Na jedne štrece se 
fasuju a na druhé stači pitna voda 
z kohoutku. No a to mi hlava nebere, toţ 
toby znamenalo, ţe o fasovani rozhoduje 
majster v robotě a teţ asi zaleţi jestli ma 
na to nachystane chechtaky v rozpočtu. 
Ve fabrice se pry všicko robi pro lidi, ale 
asi zaleţi pro jake a kde se to hodi, jinak 
si to neumim přebrat. Včil se bude muset 
hodně přebrat, kera teplota bude rozho-
dujici v rozhicovane fabrice a kdyţ budu 
ţdimat montery od potu, kdy dostanu mi-
neralky, abych doplnil vypocene mineraly 
a nešlehnul sebu o zem vyčerpanim. 
Bezpečnost je přece na prvnim mistě, teţ 
k vuli tomu se s taku rychlosti opravuje 
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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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PORKOVÁK 
Rada odborů OS KOVO ArcelorMittal Česká republika 

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

:  

vspor01.ostrava@

Lidí narozených v letech 1903 až 
1910 bylo v červnu 686 
Celkem 334 důchodcům narozeným v roce 1910 
vyplácela v červnu 2010 ČSSZ starobní důchod. Z 
toho bylo 279 ţen a 55 muţů. U příleţitosti stých 
narozenin dostávají klienti ČSSZ rozhodnutí o 
zvýšení důchodu o 2 000 Kč spolu s osobním 
dopisem ministra práce a sociálních věcí. 

Pokud by chtěli klienti se smlouvami uzavřenými do konce roku 
2003 dostat vyplacenou státní podporu za letošek ještě během to-
hoto roku, museli by smlouvu vypovědět do 30.6. a pak by jim byla 
vyplacena kolem září aţ října. V opačném případě je praxe taková, 
ţe pokud vypovíte smlouvu později, dostanete (při splnění vázací 
lhůty) letos po uplynutí výpovědní lhůty vyplacené své naspořené 
prostředky a státní příspěvky do minulého roku včetně. Příspěvek 
za letošek vám poukáţe spořitelna dodatečně příští rok. U smluv 
uzavřených od 1. 1. 2004 jiţ taková moţnost není. V problémech 
by se pak ocitly stavební spořitelny, jejichţ klienty tvoří ti, co uţ vá-
zací lhůtu u smlouvy splnili. Spořitelnám se proto není co divit, ţe 
odmítají do médií spekulovat o moţných dopadech této varianty. 
V panice by mnohé pravděpodobně nepřesvědčil ani fakt, ţe jsou 
vklady spořitelen chráněny Fondem pojištění vkladů (FPV) do ekvi-
valentní částky 50 000 eur. Jak totiţ vyplynulo z průzkumu FPV, 
ještě v minulém roce o tomto fondu neslyšelo dosud téměř 90 % 
tázaných Čechů.  Minimální limity vyplácených vkladů se budou 
navíc od příštího roku zdvojnásobovat na ekvivalent částky 
100 000 eur a zkrátí se také lhůta pro zahájení vyplácení těchto 
náhrad ze současných 3 měsíců na 20 pracovních dní. Z odpovědi 
mediální sekce Občanské demokratické strany (ODS) vyplývá, ţe 
zdaněny budou ty státní příspěvky, na které vznikne nárok aţ po 
schválení 50% daně. Ke zdanění podpory dojde z příspěvků, které 
budou vyplaceny v příštím roce, a na které tedy vznikl nárok v roce 
2010. Závěry ministerstva financí jsou takové, ţe se nejedná 
o opatření, které by odporovalo zákonu, ale lze očekávat menší 
zájem o uzavírání nových smluv. Předchozí nároky na státní pří-
spěvek se tedy danit nebudou a opatření by proto nemělo vyvolat 
houfné reakce klientů spořitelen. 

Spořitelny bědují , ekonomové tleskají   

I přes to nejsou samotné stavební spořitelny z daně nijak nadšeny. 
Vyplácení poloviny současných příspěvků totiţ stavebnímu spoření 
značně ubere na kráse a zvýší počet produktů, které mu budou 
moci výší svého zhodnocení konkurovat.  

Tento krok rozhodně přinese utlumení stavebního spoření. Sta-
vební spořitelny budou muset podle našeho očekávání významně 
omezit poskytování překlenovacích úvěrů. Nebudou tak jiţ moci 
konkurovat svými překlenovacími úvěry s nulovou akontací hypo-
tečním úvěrům, Kaţdé omezení přílivu vkladů do systému přinese 
dříve či později omezení úvěrové činnosti a posléze i výpadek 
příjmů státního rozpočtu. Nehledě na významné zhoršení dostup-
nosti levných úvěrů na bydlení a kauzální efekty typu sníţené 
schopnosti obnovovat zanedbaný bytový fond,  

Ekonomové ale vidí zdanění státního příspěvku v jiném světle. 
Podpora stavebního spoření stojí ročně kolem 10 mld. Kč. Není 
přitom důvod, proč by stát měl podporovat jakýsi zvláštní druh spo-
ření, resp. úvěru, který navíc nezřídka bývá vyuţíván na jiné po-
třeby neţ právě na bydlení, s tím, ţe zamýšlené opatření by mělo 
do státního rozpočtu přinést zhruba 6,5 mld. Kč a narovnat trh 
s finančními produkty. 
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PŮJČUJETE NÁŘADÍ CIZÍM  
ZAMĚSTNANCŮM NA SVOU ZNÁMKU Z 
VÝDEJNY? 
 
Pokud tak činíte, měli by jste si to pro příště řádně roz-
myslet,  ikdyţ to je třeba bývalý zaměstnanec pracující nyní 
pro externí firmu nebo váš kamarád. Protoţe :  
 
Zaměstnanci jsou povinni řádně hospodařit prostředky svě-
řenými jim zaměstnavatelem a střeţit a ochraňovat majetek 
zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a 
zneuţitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy za-
městnavatele. Zaměstnanec proto zodpovídá 
zaměstnavateli za škodu, kterou způsobil zaviněným poru-
šením povinností při plnění úkolů nebo v přímé souvislosti 
s ním.  
 
Zaměstnanec odpovídá za ztrátu nástrojů, ochranných 
pracovních prostředků a jiných podobných předmětů, které 
mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení. Pokud ta-
kové potvrzení chybí, zaměstnanec nemá vyhráno, ještě se 
zkoumá jeho odpovědnost podle obecných pravidel záko-
níku práce pro odpovědnost zaměstnance za škodu.  

 

TROCHA K ZAMYŠLENÍ  
 
Pracoviště trpí často konflikty, i  kdyţ by nemusely. Rychlost nám ničí 
vztahy tím, ţe ţijeme ze dne na den rychleji, stále více spěcháme . 
Následně máme logicky mnohem méně času kvalitně si promluvit a 
dobře naslouchat. Proto si stále méně rozumíme , nechápeme se a 
prohlubují se nedorozumění , narůstají rozpory a přibývají konflikty. 
Mezi nejzřetelnější paradoxy ţivota patří: není přítelem , kdo v nás 
pěstuje přesvědčení , ţe jedině náš názor a naše skutky jsou správné. 
Není přítelem, kdo v nás vytváří iluzi o tom, jak jsme perfektní, ale 
nepochopení. To je jen člověk, kterému takový náš stav z různých 
důvodů dokonale vyhovuje.  
Ţivot je změna a změna je ţivot, i poznání se neustále mění. K lepší 
spokojenosti  v práci je vhodné se trápit  jen věcmi, které dokáţeme 
ovlivnit a které stojí za to. Nestojí se trápit nad nespravedlivostí.  A šéf 
je buď milovaný a nemá výsledky anebo je nemilovaný a má výsledky.  

 

PREVENCE ZDRAVÍ ČI KATASTROFA 
Otázkám k reformě ve zdravotnictví , případnému 
slučování zdravotních pojišťoven, výhodám, otázkám 
jak změnit pojišťovnu, smluvním lékařům dané pojiš-
ťovny, se zabýváme průběţně v reakci na vaše 
dotazy. Pro tentokráte vás chceme upozornit na dis-
kusi na stránkách HZP nyní ČPZP   
www.cpzp.cz/diskuse/index.php?forum=9&strom=&te
ma=10 
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http://www.cssz.cz/cz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2010/lidi-narozenych-v-letech-1903-az-1910-bylo-v-cervnu-686.htm
http://www.cssz.cz/cz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2010/lidi-narozenych-v-letech-1903-az-1910-bylo-v-cervnu-686.htm
http://www.mesec.cz/adresar/fond-pojisteni-vkladu/

