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VOLBY  NEDOPADLY…  

Volby skončily a jak se zdá, velká část levice nepochopila, že dopadly v zásadě na výbornou. Vládu nyní sestaví výhradně 
pravicové strany a za veškeré dění v příštích několika letech budou odpovídat právě ony a pouze ony. To je mnohem lepší, 
než kdyby další patová situace umožnila každému vymlouvat se na toho druhého, jak jsme toho byli svědky doposud. 
 Z výsledků svého vládnutí se nyní již pravice tak snadno nevykroutí. 
 

V podstatě jsou zde dvě možnosti dalšího vývoje. Tou první je, že pravice splní všechny své sliby, které voličům a celé 
společnosti dala. Zatočí rázně s korupcí (zodpovídá: Radek John, termín: pokud možno okamžitě). Výrazně sníží zadlužení 
státu a dá základy k vyrovnanému rozpočtu (zodpovídá: Miloslav Kalousek, termín: do příštích voleb). A konečně zprůhlední 
daně, podpoří domácí firmy, zvýší kupní sílu obyvatel, zaručí, aby se vyplácelo pracovat (zodpovídá: Petr Nečas, termín: v 
horizontu spíše měsíců než let).  

Pokud se toto všechno pravicí podaří – a měli bychom jí k tomu upřímně držet palce – pak budeme patrně jedinou zemí v 
Evropě, která vyjde ze světové hospodářské krize posílena. Jenom naprostý hlupák by si něco takového nepřál.  

Je v zájmu pravice samotné, abychom všichni velice bděle dohlíželi na to, jak rychle se jí její sliby podaří naplňovat. 
Nesmí se již opakovat situace, kdy Topolánkova ODS pošlapala prakticky všechny body své slavné „smlouvy s občany“.  

Druhá možnost je, že pravice voliče obelhala a není schopna, či dokonce ani ochotna dané sliby plnit. V tom případě, jak 
jsem předznamenal, budou všichni moci dosvědčit, že pravice voliče sprostě podvedla. V tom případě bude mít levice 
našlápnuto k bezkonkurenční výhře v příštích volbách.  

Levice na tom bude o to lépe, že letošní volby ji zbavily celé řady handicapů. Nikoliv nevýrazné oslabení KSČM bere 
argumenty těm, kdo by chtěli stále dokola strašit návratem komunistů. Sociální demokracie se zbavila Paroubka a Tvrdíka, 
kteří – jak je nyní vidno – výrazně snižovali její volitelnost (možná i o deset procent). Snad se vzpamatuje celá sociální 
demokracie, která svým chováním odrazovala stále více potenciálních voličů levice.  

Veřejnost se měla možnost zbavit posledních iluzí o potenciálu Miloše Zemana, škodlivých iluzí, které levici zbytečně 
odebraly téměř pět procent. Podivná Strana zelených vypadla již definitivně z velké politiky, což je úleva nejen pro levici, ale 
jsem přesvědčen, že i pro přírodu.  

Osobně se domnívám, že pravděpodobnější je bohužel scénář druhý. Vím totiž, že zadlužování státu není důsledkem 
příliš rozmařilé sociální politiky. Lze to doložit na číslech a na srovnání s dalšími evropskými státy. Pokud tedy pravice 
neudělá velmi rychle něco s rozbujelou korupcí, ale bude pouze dále zbídačovat už tak sociálně nejkřehčí kategorie a nechá 
dále zchudnout veřejný sektor, bude státní dluh narůstat stejnou měrou jako nespokojenost početně stále významnějších 
skupin obyvatelstva. Nepůjde již zdaleka jen o dolní vrstvy, ale stále více o vrstvy střední – letošní voliče pravice. Pokud se 
Evropa nerozpadne, nebude moci pravice ani pomýšlet na nějaký ošklivě nedemokratický způsob zastření svého selhání.  

Lze namítnout, že změny, které může učinit v průběhu několika příštích let, budou již nevratné. Tomu nevěřím. Pokud je 
politická vůle, lze demokratickými procedurami napravit jakékoliv tahy politiků, pokud jsou pro většinu obyvatel nepřijatelné.  
Měli bychom tedy letošní volby oslavit společně s pravicí. Poměry u nás byly hrubě zamlžené podobně jako letošní jaro. 
Sluníčko voleb, které nepřipouštějí další patovou situaci, je báječně prosvětlí.  ( napsal pro Britské listy Jan Keller, sociolog) 
 

K volbám do poslanecké sněmovny  bylo na voličských seznamech zapsáno 8 415 000 voličů , 5 268 000 šlo k volbám, pro tři 
politické strany, které vytvořily vládu hlasovalo 2 464 752 . Zdaleka to však nebyla většina lidí a voličů v této zemi, která 
vyslovila souhlas s tím, co je dnes předkládáno. 5 950 248 voličů  nehlasovalo pro tyto tři strany.   
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 ERZ ArcelorMittal říká NE externalizaci výpočetní techniky
 
V průběhu zasedání užšího výboru evropští delegáti stvrdili 
několika stovkami elektronických podpisů nesouhlas a 
zamítnutí projektu outsourcingu, který by znamenal ztrátu 
více než 600 míst v Evropě. 
 
Petice 
My, zaměstnanci skupiny ArcelorMittal i především v oblasti 
výpočetní techniky, jsme přesvědčeni, že výpočetní technika ve 
všech svých formách (infrastruktura, telefony, studie, průmyslová 
informatika, .....) je vzájemně úzce propojena s nástroji výroby a 
podpůrnými funkcemi. 
Na základě této skutečnosti považujeme výpočetní techniku za 
nedílnou součást naší práce. 
Oslabit výpočetní techniku externalizací jejích funkcí by 
znamenalo ohrozit stabilitu našich závodů a výroby oceli v 
různých zemích tím, že bychom ztratili schopnosti, znalosti a 
dovednosti. 
Tato externalizace nesoucí s sebou riziko ztráty akceschopnosti a 
kontroly představuje bezpochyby neuvážené riziko. Studie 
provedená již v roce 2005 kanceláří Ernst&Young (barometr 
Outsourcing 2005) ukazuje, že 70 % podniků mělo negativní 
zkušenost s externalizací činností účetnictví a výpočetní techniky 
a přehodnotily svůj názor a svou strategii vůči tomuto postupu. 
 
Z tohoto důvodu celá Evropská rada zaměstnanců 
ArcelorMittal odsuzuje strategii externalizace, kterou skupina 
zavádí, a žádá vás, abyste ustoupili od veškeré snahy zrušit 
informační technologie ve skupině ArcelorMittal a abyste 
investovali do existujících struktur a kompetencí. 
 
Tato evropská akce odborů se rozšíří na všechny zaměstnance, 
pokud vedení odmítne přihlédnout ke stanovisku zaměstnanců a 
jejich zástupců. 

          J.Laplanche, 
 tajemník ERZ ArcelorMittal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Vzhledem k tomu, že nyní je často diskutovaným tématem důchodová reforma, bude se tomuto tématu věnovat 
postupně a podrobněji. Na úvod bude ale užitečné si nejprve připomenout změny, k nimž došlo v důchodovém 
pojištění již počínaje letošním rokem (2. etapa důchodové reformy z r. 2008).  
Důchody - Od 1. ledna je v platnosti druhá etapa důchodové reformy schválené v roce 2008. Postupně se tak 
začne prodlužovat věk pro nárok na starobní důchod až na 65 let u mužů a žen bez dětí nebo s jedním dítětem a na 
64 let u mužů a žen se dvěma a více dětmi. Potřebná doba pojištění se postupně a každý rok bude zvyšovat ze 
současných 25 let až na 35 let v roce 2019. Do této doby pojištění přestane započítávat studium po 18. roce 
věku a to bez ohledu na to, jestli jde o středoškolské, vyšší odborné nebo vysokoškolské studium. Těm, kteří 
studovali před rokem 2010, se ale doba studia ještě bude započítávat do doby pojištění. Současně se doba 
studia bude i nadále započítávat do doby pojištění pro nárok na invalidní důchod.  
Předčasné starobní důchody o 3 roky jsou od ledna 2010 méně výhodné. Za třetí rok předčasné penze se 
zvyšuje sankce, která snižuje výši starobního důchodu z 0,9 % za každých započatých 90 dní na 1,5 %. Proti roku 
2009 si tak lidé pohorší zhruba o stovky korun měsíčně. Lidem, kteří by chtěli odejít  do starobního důchodu o 2 
roky dříve a méně, se oproti roku 2009 nezměnilo nic. Změna se nedotýká ani lidí, kteří již předčasné penze 
pobírají.  Od roku 2017, kdy důchodový věk překročí 63 let, začne platit další změna. Bude zachována možnost odejít 
do předčasného starobního důchodu již od 60 let věku.  
Důchodci si mohou prací zvýšit důchod. Starobní důchodci, kteří pracují a současně pobírají starobní důchod, si 
od ledna 2010 vylepší penzi o dny odpracované po vzniku nároku na důchod. To v roce 2009   možné nebylo. 
Podmínkou je, že důchodce si bude dále platit důchodové pojištění.  Od roku 2010 i starobní důchodci mohou uzavírat 
pracovní poměry na dobu neurčitou, aniž by jim kvůli tomu byla pozastavena penze.  
Příště něco o představách Evropské komise a o tom, jak navrhuje změnit současný důchodový systém Poradní 
expertní sbor (PES), tzv. Bezděkova komise a jak se k tomu staví odbory.             Polda Laskovský 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
Užšího výboru Evropské rady zaměstnanců 

ArcelorMittal  
z července 2010 

ZMĚNY U DŮCHODŮ V PLATNOSTI OD LEDNA 2010   

I. „Snížení pojistné sazby (28%) o 5 p.b. (na 23%) 
kompenzované fiskálně sjednocením sazeb DPH na 
úrovni 19 %. Z těchto daňových zdrojů (cca 50 mld Kč) 
bude hrazeno pojistné na financování náhradních dob 
pojištění“ (Závěrečná zpráva PES str. 16 bod č.7)  
Propočet dopadu do veřejných rozpočtů  
Snížení pojistného o 5 p.b. 
V roce 2009 činil objem mezd a platů 1224 mld Kč (pro rok 
2010 se očekává 1223) mld Kč. Snížení pojistného o 5 p.b 
(z 1224 mld Kč) reprezentuje pro veřejné finance:  

 úbytek -61,2 mld Kč na pojistném, 
 úbytek -9,2 mld Kč na dani z příjmu fyzických 

osob (o 61,2 mld Kč se sníží objem tzv. 
superhrubých mezd jako vyměřovacího základu u 
15 % daně z příjmu FO). 

Celkem reprezentuje snížení pojistného o 5 p.b. ztrátu 
veřejných financí v rozsahu cca 70 mld Kč. 
Fiskální sjednocení sazeb DPH na úrovni 19 %. 
V roce 2009 dosáhl celkový objem DPH výše 253 mld Kč. 
Sjednocení sazeb daně DPH na úrovni 19 % reprezentuje 
pro veřejné finance: 

Ověření rozpočtového dopadu I. varianty 
důchodové reformy uveřejněné  

v „Závěrečné zprávě PES“ 

 vlivem zvýšení snížené sazby o 9 p.b. přírůstek ve 
výši +54 mld Kč 

 vlivem snížení základní sazby o 1 p.b. úbytek ve 
výši -9 mld Kč. 

Celkem by teoreticky mohlo sjednocení sazeb DPH na 
úrovni 19 % znamenat přírůstek příjmů ve výši 45 mld Kč.  
Opatření obsažená v bodě 7. zprávy PES nelze v žádném 
případě považovat za vzájemně se kompenzující. Jejich 
společné zavedení znamenalo prohloubení deficitu 
veřejných financí minimálně o 25 mld Kč. Tohoto výsledku 
by však veřejné finance dosáhly pouze při splnění velmi 
optimistického předpokladu, že pružnost spotřeby 
zdražovaného zboží bude nulová. Jinak řečeno, že se 
zvýšení cen základních životních potřeb vyplývající 
z posunu sazby z 10 na 19% nijak neodrazí v poklesu 
objemu spotřeby.  
Podle našeho odhadu by okamžité sjednocení sazeb 
daně z přidané hodnoty  na úrovni 19% vyvolalo inflač- 
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VE ŠKODOVCE VAŘÍ EUREST … 

V minulém čísle skončil náš seriál za polovinou roku 2004. Dne 
21.6. proběhla mimořádná Konference POR, na které byl 
podán návrh na odvolání předsedy Stuchlíka a místopředsedy  
Marka z funkcí, konference návrh  hlasováním  odmítla.Copak 
se dělo dál v roce, který byl pro POR zlomový ? 
Vedení společnosti rozhodlo, že od 1.7. přestane srážet 
odborové příspěvky ze mzdy, výběr " do klobouku" se ale ne 
všude dařil , odbory přišly o množství členů. Jak otiskly v 
podnikovém časopise, kol. Bečica a kol.Janek podali svůj 
návrh na KS  a 6.8. jim mělo vedení  potvrdit, že zahajují s nimi 
kolektivní vyjednávání. Souběžně však stále probíhalo 
vyjednávání s POR. 24.srpna z POR vystoupil záv. 45 a kolega 
do jisté míry nevyloučil návrat do nového volnějšího sdružení. 
Koncem srpna dohodli vyšší tarify v průměru o 541,-Kč a 
příplatky v průměru o 1,35 Kč s platností od 1.8. Ale až 2. října 
ocelárna podepsala kolektivní smlouvu. Co bylo obsahem této 
KS krom uvedené tabulky tarifů a příplatků jsme nevěděli.  
 S jistotou však lze napsat, že odborové organizace, které 
zatím stále byly v POR se začaly potýkat s finančními 
problémy, neměly  dar, poklesly příspěvky členů, pracovalo se 
s krizovým rozpočtem. Tyto ztráty a stále nedohodnutá 
kolektivní smlouva byla pravděpodobně i následkem situace, 
kdy se odbory začaly rozpadat jak hrad z karet.  
V září oznámila vystoupení z POR rourovna, následně 
doprava, záv. 3, záv. 14 , ředitelství a ZO HLA.  Poslední 
odchody byly až v březnu 2005 a to ZO Vysoké pece a MGO. 
V POR zůstaly jen Koksovna, Energetika a ZO  Laboratoře a 
výzkum.  Všem,  kteří vystoupily v roce 2004 z POR byl 
poskytnut dar a obnoveny srážky odborových příspěvku ze 
mzdy.  Že byly požadavky POR pro  kolektivní  vyjednávání  v 
roce 2004  o navýšení mezd adekvátní jistě potvrzuje i 
výsledek růstu průměrného výdělku o  49,75%  za rok 2004  

PŘED 20 LETY …  
HISTORIE ODBORŮ A POR  VI. část 

proti roku 2003 . V září bylo ukončeno vyjednávání Dodatku ke  
KS pro rok 2004 s definicí jako  neúspěšné. 
Ve společnosti probíhaly organizační změny, od 1.10 došlo k 
centralizaci údržeb, výdejen a laboratoří. Od 25. října byl 
vyhlášen první "zlatý padák" , na který odešlo 1663 
zaměstnanců, v druhém kole v prosinci  odešlo 202 osob.  
V září přišla zpráva u zániku základní organizace na záv. 2.  
V říjnu abdikoval na svou funkci ekonoma ing.Saidl, na 
mimořádné konferenci 25.října  oznámili kolega Stuchlík 
ukončení pracovního poměru k 30. listopadu, kolega Marek k 
20. prosinci.  Posledního prosince bylo zrušeno místo sociologa 
POR, OTT a sekretářek POR. Byl to téměř definitivní konec 
POR se sekretariátem. Všechny potřebné činnosti pro další 
chod POR byly zajišťovány společně třemi předsedy Základních 
organizací , kteří v POR zůstali. V září jsme museli vyklidit 
dosavadní prostory na ředitelství, byly nám poskytnuty prostory 
na Kováku, kde sídlíme dodnes.  Od listopadu byly zrušeny 
generálním ředitelem pravidelné schůzky s předsedou POR. 
8. listopadu byla podepsána společná deklarace předsedů ZO , 
že bude pokračovat vzájemná spolupráce a společně dohodnuté 
postupy budou probíhat korektně. V polovině listopadu  byl 
předán vedení společný návrh kolektivní smlouvy na rok 2005, I. 
kolo vyjednávání proběhlo ještě 22.prosince . V lednu byla 
shoda na nárůstů průměrného výdělku o 6% , do konce ledna 
byl dodatek vyjednán. Od téhož měsíce pak byly obnoveny 
srážky odborových příspěvků ze mzdy i pro ZO v POR. Jednání 
s vedením společnosti probíhalo se všemi předsedy základním 
organizací . V polovině roku 2005 by předložen návrh na 
kolektivní smlouvu pro rok 2006.  
Společnost Ispat Nová huť změnila své jméno na Mittal Steel a 
do společnosti přišel nový generální ředitel. Změnil se systém 
společných schůzek , vedení nezvalo na jednání jen zástupce, 
ale všechny předsedy základních organizací. Zvýšila se tím 
frekvence  jednání pro jednotlivé předsedy a časová zátěž.  
Museli jsme se s celkovou situací srovnat, POR od té doby byla 
v menšině. Něčí cíl se bohužel splnil.             Sobolová Alena         

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  
 
 
 
 
Vznik nového jídla má pro lidstvo větší význam než objev nové hvězdy. 
Savarén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VZNIK NOVÉHO JÍDLA MÁ PRO LIDSTVO VĚTŠÍ 
VÝZNAM NEŽ OBJEV NOVÉ HVĚZDY 

Savarén 
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země 
průměrná roční 
mzda v eurech 

Norsko 56 956
 
 

Švýcarsko 56 741
Dánsko 50 368
Lucembursko 48 445
Nizozemí 44 611
Japonsko 44 168
Austrálie 42 862
Velká Británie 40 932

Německo 40 929
Rakousko 39 856
Irsko 39 772
Belgie 39 723
Finsko 38 219
Švédsko 37 147
Francie 33 065
Kanada 32 828
USA 31 874
Island 26 427
Nový Zéland 26 349

Itálie 26 181
Řecko 25 145
Španělsko 23 943
Korea 22 669
Portugalsko 16 657
Česko 10 848
Turecko 9 734
Slovensko 8 947
Polsko 8 574
Maďarsko 8 534
Mexiko 5 126

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 736 773 586  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

 
Pokr. ze str.2 

ní impuls v rozsahu 3,5 – 4 % hladiny spotřebitelských cen. Bylo by velmi 
optimistické předpokládat, že nedojde u zdražovaného zboží k poklesu spotřeby a 
k výrazným restrukturalizačním posunům.  
Tichý předpoklad předkladatele, totiž, že snížení pojistného a daní vytvoří u spotřebitelů 
dodatečné příjmy a tyto příjmy jim umožní zachovat spotřebu na předchozí úrovni jsou 
naivní a to hned z několika důvodů. Za prvé – snížení pojistného evidentně nesměřuje 
k zaměstnancům, ale k zaměstnavatelům (bylo by velmi obtížné předpokládat, že by se 
snížilo u zaměstnanců důchodové pojištění na 1,5% a u zaměstnavatelů zůstalo na 
úrovni 21,5%). Případné promítnutí tohoto snížení do zvýšení mezd v plném rozsahu je 
velmi nepravděpodobné (jinak by si přeci neposílili „konkurenceschopnost“). Za druhé – 
výraznou skupinu spotřebitelů tvoří osoby, které žádné pojistné neplatí – tedy cenový 
růst by jim nebyl kompenzován (důchodci, nezaměstnaní, osoby žijící na sociálních 
dávkách).  
„PES doporučuje snížit strop pojistného na úroveň trojnásobku průměrné mzdy“ 
(Závěrečná zpráva PES str. 16 bod č.8)  

Propočet dopadu do veřejných rozpočtů 

 snížení „stropu“ pojistného ze 6 násobku průměrné mzdy na 4 násobek 
průměrné mzdy reprezentuje úbytek příjmů veřejných financí v rozsahu -3 
mld Kč 

 snížení stropu ze 4 násobku na 3 násobek průměrné mzdy reprezentuje 
úbytek příjmů veřejných financí v rozsahu –6 mld Kč. 

Opatření uvedené v bodě č. 8 by znamenalo oproti současnému právnímu stavu 
prohloubení deficitu veřejných financí o dalších -9 mld Kč.  

PAYG se postupně rozdělí na dva samostatné důchodové pilíře s tím, že  

 první pilíř bude tvořit současný PAYG, do kterého poplyne 20 p.b. z 23% 
sazby pojistného a bude upraven dle výše uvedených návrhů 

 druhý pilíř bude tvořit nový fondový pilíř financovaný ze 3 p.b. sazby 
pojistného 

Účast v obou reformovaných pilířích bude povinná pro všechny osoby mladší 40 
let (v roce startu reformy)“ (Závěrečná zpráva str.18 – 19) 

Propočet dopadu do veřejných rozpočtů 

Vyvedení 3 p.b. ze základního systému důchodového pojištění reprezentuje úbytek 
příjmů veřejných rozpočtů ve výši 36 mld Kč. Vzhledem k tomu, že se toto vyvedení 
bude podle návrhu týkat pouze osob mladších 40 let, bude se rozpočtový dopad 3% 
vyvedení pohybovat v prvém roce svého zavedení na úrovni cca -18 mld Kč.  
 
Závěr 
Zavedení všech klíčových opatření na příjmové straně, která jsou uvedena výše, 
by znamenalo oproti současnému stavu prohloubit schodek veřejných financí 
minimálně o 52 mld Kč ročně.  

PRO CYKLISTY : 
Vyzýváme všechny cyklisty pohybující se ve společnosti , 
aby obnovili nošení ochranných přileb a vest. Chráníte 
tím své zdraví. Nejste vidět zvlášť v podjezdech!!! 
Děkují řidiči vozidel . 

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 
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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