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STOP ŠKRTŮM V SOCIÁLNÍ OCHRANĚ  

EURODEMONSTRACE V BRUSELU 29. ZÁŘÍ  



 

                                                                                                           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

               

 

                                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                                                

 
 
 
 
                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

     
Autobus s Kováky do Bruselu  vyrazil ráno na Svatého Václava z Prahy 
na plzeň. Ano! Na tu hnusnou plzeň,  která  nám podvodně ukradla titul  
Evropské město kultury 2015! 
Uţ nikdy nenapíšu plzeň s velkým P! Ať si  mně  počítač upozorňuje jak  
chce. A ti dva, co tam  nastupovali byli stejně nějací divní!  
Pak směr Rozvadov, poslední  pivo „za levno“  a hurá na nezpoplatněné 
německé dálnice. Cesta ubíhá plynule, řidiči   se   zbytečně  nezdrţují v 
pravém pruhu, dokonce i toaleta  je  otevřená,  prostě  idylka.  
Aţ po Frankfurt. Tam se stalo něco, co vypadalo jako špatný 
sen. Předjel nás Passat německých celníků a   na  střeše se 
mu rozblikal nápis, který většině z nás nic neříkal.   Chvíli  se  
i šoféři dohadovali, co to  můţe  znamenat, aţ je jeden z pa- 
saţérů   upozornil,   ţe je tam  napsáno NÁSLEDUJTE MNE! 
Tak jsme je   následovali. Vyvezli  nás z dálnice, a dovedli do 
vzdáleného celního dvora, kde   jiţ   probíhaly docela slušné  
manévry. Spousta policejních i  celních aut, desítky policajtů  
a celníků v civilu, uniformách i  maskáčích, sluţební psi, pro- 
vizorní stany. A dodávky,   mikrobusy i autobusy, které měly  
jedno společné. Mezinárodní  poznávací značky, které jasně 
dokazovaly,   ţe   všichni   zadrţení   pochází ze států, které 
byly ještě nedávno bratrsky sdruţené ve Varšavské smlouvě. ( Pro mladší čtenáře – Varšavská smlouva byla takové malé 
NATO.)  Venku solidně pršelo, nálada v autobuse nic moc, všem nám docházelo, co se děje. Ale ještě ne úplně! Ţe dělají zátah 
na vozidla členských států Evropské unie, které leţí východně od jejich hranic jsme si uvědomili brzo a zatím co vyhazovali část 
našich zavazadel na déšť hlasitě jsme to komentovali. „Zasr… Unie, naše trhy se jim hodí, ale k nám se chovají jak hovada!“ „ 
Proč nás do Unie brali, kdyţ nás mají za méněcenné!“ atd., atd. To, co jsme však za chvíli uviděli nám vyrazilo dech. Z autobusu 
vedle nás, pravidelné linky Bukurešť – Řím museli všichni vystoupit a přímo na ploše parkoviště, na dešti je začali Němci 
prohledávat! Klasické „macando“ od kotníků po krk, všechno ven z kapes, vysypané             pokračování str. 3 
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 Evropská komise v červenci 2010 předloţila k veřejné diskuzi dokument nazvaný „ZELENÁ KNIHA  na cestě k přiměřeným, udrţi-
telným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě“. Přiznám se, ţe kdyţ jsem tu knihu dočetl, měl jsem smíšené pocity. Jsou 
v ní představy či některé cíle, jeţ v praxi (jak jí znám u nás v České republice), jsou v rovině teorií a v některých ohledech si do-
konce protiřečí. Bylo by určitě krásné, kdyby důchodový systém se podařilo nastavit tak, aby všem občanům garantoval, ţe na 
konci aktivního ţivota, pokud i oni sami se aktivně zapojí, jim zajistí zaslouţený odpočinek a ţivotní standard, na  který spořili. 
Nicméně zázraky se nedějí a dnes platí dvojnásob, ţe jedna věc je osobní odpovědnost a ta druhá,  zda bude kaţdý mít podmínky, 
aby mohl spořit tzn. mít trvalou práci a mzdu, která mi umoţní uţivit rodinu a zároveň spořit na důchod min. 1 240 Kč – 2.200 Kč 
měsíčně, aby se jako důchodce neocitnu v chudobě. Největší  chybou je, nechat se ukolébat přísliby. Teoretické zdůvodnění mhou 
vypadat zajímavě, nicméně tím největším problémem vţdy bylo, je a bude, jak tu teorii v plné míře realizovat, aby výsledek byl 
v souladu s očekáváním.      
Pokusím se přiblíţit vám alespoň to nejpodstatnější z jinak obsáhlého dokumentu EK. Můţeme tak společně posoudit jednak to, 
nakolik názory EK jsou v souladu s těmi našimi a jednak můţeme porovnat, nakolik ty současné představy o důchodové reformě 
v České republice (předkládané nynější vládnoucí koalicí a naopak protiargumenty opozice a odborů) respektují cíle, jeţ EU si vy-
týčila. Můţeme posoudit, zda skutečně je nezbytné přecházet na důchodový systém fondový, kdyţ zároveň nebude vůle řešit i další 
příčiny nedostatku příjmů u současného důchodového systému. To, v čem já nyní spatřují „past“, je  pokus odpoutat pozornost 
velké části občanů argumentem, ţe schválená důchodová reforma se přímo bude týkat pouze  těch občanů, kteří v době zavedení 
reformy budou mít méně neţ 40 let ! Není to pravda, protoţe souběţně se počítá s tzv. parametrickými změnami v současném prů-
běţném systému a právě tyto změny se dotýkají NÁS VŠECH !     
EU se dohodla na několika prioritách (cílech). Jedním z nich je, aby občané EU, měli přiměřený a udrţitelný důchodový příjem dnes 
i v budoucnu. Je zdůrazněno, ţe za zajištění důchodů mají i nadále  odpovědnost jednotlivé členské státy EU a „kniha“ nijak ne-
zpochybňuje výsadní právo členských států v této oblasti, nebo úlohu sociálních partnerů, a ani netvrdí, ţe existuje pouze jedna 
„ideální“ podoba důchodového systému, která by byla vhodná pro všechny státy; v tomto ohledu klíčový význam mají členskou 
zemí uplatňované zásady mezigenerační a vnitrostátní solidarity. 
„Kniha“ konstatuje, ţe na úrovni EU jsou vnitrostátní důchodové systémy podporovány jenom určitým rámcem aktivit, od koordi-
nace opatření, aţ po regulaci. Nicméně je třeba spolupracovat na řešení některých společenských témat, např. fungování vnitřního 
trhu, poţadavky Paktu o stabilitě a růstu, nebo dbát na to, aby důchodové reformy byly v souladu se strategií Evropa 2020. Po de-
setiletích reforem, které změnily důchodové systémy většiny členských států, je nyní třeba důkladně prozkoumat rámec EU. Proces 
stárnutí obyvatelstva je rychlejší, neţ se dříve předpokládalo a nedávná finanční a hospodářská krize měla dramatický dopad na 
rozpočty, kapitálové trhy a podniky. 
Objevily se také hluboké strukturální změny, např. nový poměr mezi generacemi, přechod od průběţně financovaných systémů 
k fondovým systémům a přesun většího rizika na jednotlivce. 
Zelená kniha zastává integrovaný přístup pro všechna opatření v oblasti sociální politiky a finančních trhů a zdůrazňuje propojení a 
součinnost, mezi důchody a celkovou strategií Evropa 2020, pro inteligentní a udrţitelný růst. 
Strategie Evropa 2020, klade důraz na vyšší a kvalitnější zaměstnanost a snazší přechody mezi pracovními místy. Pro splnění cíle, 
docílit 75 % zaměstnanosti u osob ve věku od 55 do 65 let, je třeba zajistit výrazně vyšší míru zaměstnanosti. 
Řešení problému přiměřenosti důchodů, jakoţto významné potencionální příčiny chudoby seniorů, můţe rovněţ přispět ke splnění 
cíle omezení chudoby, stanoveného ve strategii Evropa 2020. 
Další cíle, se zaměřuji na odstranění překáţek při dokončení jednotného trhu, např. zajistit, aby vnitřní trh s finančními produkty byl 
bezpečnější a integrovanější, a usnadnit mobilitu všech zaměstnanců a občanů v EU. 
Důchodové reformy by měly přispět k dosaţení cílů strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti a dlouhodobé udrţitelnosti ve-
řejných financí. Dokončení vnitřního trhu s penzijními produkty, bude mít přímý dopad na růstový potencionál EU. 
                                                                                                                                              Polda Laskovský (pokračování příště) 
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roboty. To mi 
připada jak přijde 
navštěva do 
obyvaku a 
obdivuje novu 
sedačku, načeš 
pani domu jim 
odvěti ţe byla 
velmi draha a ať 
se posadi vedle ni, 
aby se neušpinila. 
Tady v to případě 

 se děje něco podobneho, místo aby se 
také věci děli automaticky, musí se to 
robit s velku paradu. To ţe to tam 
neodpovidalo před přestavbu hygie-
nickym předpisum, nikoho nezajima, 
enem se to hodi na hospodařsku krizi, ta 
teho uţ schovala pod sva křidla dost, tak 
proč by se tam nevlezli eště nějake soci-
alni mistnosti. Zase si poslechneme sta-
rou pisničku o tom, ţe v blahobitu se 
musí šetřit na horši časy. Aţ se ty ulo-
ţene chechtaky začnou pouţivat tak 
budu mit šedive vlasy, moţna uţ je ne-
budu mit vůbec a v ruce slepeckou hul. 
No včil se rozlučim, věřim ţe jste měli 
rozvaţny usudek u volebni urny a ve 
fabrice ať mame zrekonstruovane 
socialky, tak jak se sluši na 21 stoleti.             

 
  

                  Vaš Dombasak  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zase po měsicu vas všecky zdravim. Mame 
začatek května a někeři z nas vyuţili fajnove 
volno mezi svatkama, teţ to bylo poznat na 
štrece. Byli tam jen ti potřebni a ti co nerobi 
na kolotoču si vzali volno. Ja teţ sem uvaţo-
val, ale roba doma konstatovala, ţe bude 
sama na chalupě a ja bych tam pry 
překaţel. Toţ to mě vytočila, bo sem toho 
moc neporobil a ještě sem si zadělal na taky 
maly problem. Neţ sem jel z chalupy na 
šichtu, tak sem si dal na oběd taku fajnovu 
prdelanku. Vyborna byla do te doby neţ se 
mi začali krutit střeva do vrtule. Toţ to vam 
povim, kaţda 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 teţ všimnul, ţe sem jakisi aktivni a stiham 
někeru robotu rychleji neţ obvykle, ale jak 
uviděl muj vyraz v ksichtě, věděl kolik uho-
dilo. Nasledujici šichty sem proţil s menšima 
křečema, ale projit vedle kantyny sem se ne-
odvaţil. Ale vraťme se k udalostem tady 
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peněţenky. Nadávky v našem autobuse začaly být adresnější a nutno přiznat, 
ţe i vulgárnější. Není se co divit. Cestující nebyli študáci církevního lycea, ale 
„drsní odboroví bossové“. Vyvrcholení však mělo teprve přijít. Cestující 
z rumunského autobusu byli odváděni do připravených stanů, ţeny do jed-
noho, muţi do druhého. Situaci jsme pochopili ve chvíli, kdyţ jsme uviděli cel-
níky a celnice, jak si po cestě ke stanům navlékají doktorské rukavice! Do pr…! 
A to doslovně. Musím přiznat, ţe jsem reflektivně sevřel půlky. Určitě jsem ne-
byl sám. Atmosféra v autobuse houstla. Mnozí jiţ začali hlasitě komentovat fa-
šistickou minulost předků našich „věznitelů“.  
Nebudu to natahovat. Kdyţ jsme jim vysvětlili, ţe jedeme demonstrovat do 
Bruselu a ne pracovat do Německa a umocnili to ještě rozvinutím praporu OS 
KOVO, byli jsme propuštěni. V autobuse se rázem zlepšila nálada, mnozí si 
dali „po půlce“ na to, ţe naše půlky zůstaly nedotčeny, nadávky pokračovaly. 
Další část cesty do Bruselu uţ byla pro čtenáře nezajímavá. Nic závaţného se 
nestalo. 
Čtenářsky zajímavým se ukazuje být aţ náš pobyt v Bruselu. Čtvrť, ve které se 
nachází náš hotel, nevypadá podle svých obyvatel vůbec evropsky. OS KOVO 
evidentně šetří. Zpitomělí po mnohahodinové jízdě touţíme po sprše a posteli. 
Bydlím jako obvykle s kolegou z Jäklu, oba stokiloví chlapi, oba stejně chrá-
peme, prostě ideál na dvoulůţkový pokoj. Ţe nám běţně svaz objedná pokoj 
s manţelskými postelemi jsme si zvykli, říkáme si, ţe buď jsou úchylní, nebo 
blbí. Nikdo si však nedovede představit to zděšení v našich očích, kdyţ jsme 
zjistili, ţe  manţelské postele jsou připraveny tkz. italským stlaním, tj, jednou 
velkou přikrývkou ala Slunce, seno…! Po cestě ze sedmého patra jsem doloval 
v mozku potřebná slovíčka, abych byl schopen pikolíkovi v recepci anglicky 
říct, ţe pod jednou peřinou s Bugem prostě nespím! Pochopil to. Byl to Arab. 
Samotná demonstrace byla obrovská, víc neţ 100 000 lidí. Skoro čtyři hodiny 
šel průvod celým Bruselem, doprava úplně zastavená. Být to v Praze, Pepíci 
by se zbláznili. Za celou dobu potkáváme pouze tři opilé mladíky, kteří však 
byli důrazně pacifikováni svými kolegy. Naše malé společenství Kováků bylo 
v průvodu velice dobře vidět i slyšet. 
Cesta domů byla pro čtenáře opět nezajímavá. Jenom v Pendolinu se mi při-
znal jeden kolega, ţe si neuměl říct o druhou přikrývku, tak spal pod „psí deč-
kou“. Asi půl metru širokým koberečkem, který je přes konec postele přeho-
zený pro případ, ţe si chcete na postel lehnout v botách.             Víťa Prak                

 

Sem zase tady s troškou do mlyna. Včil se 
mi honi hlavu ty komunalni volby. 
Z kandidaty se roztrhnul pytel jak Martinovi 
na bilem ořu s přisunem sněhove nadilky a 
všici se předbihaju se slibama. Ti se tak 
trumfuju, ţe mam z  teho kopřivku, 
v jedněch novinach se dočtu jak chcu všici 
zametat z podnikami co znečišťuji ovzduši 
a co se s těmi kapitalistami musí zrobit a 
v druhych, ţe to není aţ tak špatne a musí 
se podporovat prumysl ať nam tady 
nekvete nezaměstnanost. A čert aby se 
v tom včil vyznal, jedněm se naslibuje čiste 
ovzduši typu brazilskeho ovzduši a druhym 
malem nezaměstnanost nulove hodnoty. 
Včil mam taku kaciřsku myšlenku, bude 
tady na moravě teţ taka kupni sila jak ve 
středočeskem kraju, aby se tu dychalo 
v dědinach truchu lepe. Kdysi davno sem 
se jezdil odreagovat na hory a při jednom 
si vyčistit plice, zkuste to včil. Roboty moc 
není a kdyţ je tak to zasek není za kdo vi 
jake peníze a tak první na čim se ušetři je 
palivo v kotlach. V  topne sezoně je 
v dědinach na zdechnuti, ale vţdy se to při 
přihazovani bordelu do kotla svede na 
velke fabriky s velkyma kominama. Jak na 
potvoru ty naše jdou vidět zatraceně 
daleko,a tak se to moţe hodit na nas. Je 
v tom ale velka politika, bo kdyby se začalo 
dlouhodobě řešit energeticka politika, tak 
by moţna nešlo z kominu v dědinach tolik 
čmoudiku. Na druhu stranu se tu postihuji 
enem fabriky při inverzi, ale na ostatní se 
nepamatuje, je to nejjednodušši zpusob 

jak ziskavaji kandidati a zastupitelstva 
body u občanu v regionu. Pak je tu 
otazka, kdyţ chce fabrika investovat do 
modernich technologii, tak nemoţe, bo to 
zatrhne ministerstvo ţivotniho prostředi. 
Vţdyť tam včil sedi ostravak, kery se tam 
dostal diky slibum do čisteho ovzduši. 
Aby se tu za chvilu nedychalo tak dobře, 
ţe budeme zdechat hlady, bo budou diky 
skvělym nařizenim zavřene fabriky. Uvi-
dime čistou oblohu v hladovem oparu 
s vidinou kousku chleba. No a včil mam 
také divne pocity, jak se postavit 
k volebnimu pravu, určitě pudu k urnam, 
ale keru fantasticku slibotechnu zvolit 
bude moc obtiţne. Co vim určitě, ţe to 
nebudu ti barevni ptaci. 
A včil na jiné tema, uţ ste měli taky faj-
novy pocit,ţe se pro vas něco skvěleho 
připravuje? Toţ občas se to stane aj u 
nas ve fabrice, třeba taka velka rekon-
strukce šaten. Prvně se to musí vystěho-
vat a vy v očekavani počitate, ţe se tam 
hned začne robit. To je ale omyl, přece se 
to musí znovu zkontrolovat, estli je všicko 
ve smlouvě a potom tam naklušou 
stavbaři. Kdyţ je všicko hotove ne mate 
eště vyhrane, je tu totiţ také zaţite 
pravidlo, a to je slavnostni otevřeni. Co 
z teho, ţe se tam uţ partija mohla nějaky 
patek kupat, musí se sehnat ostre nuţky 
a polovina představenstva, aby se temu  
dal pořadny šmrnc. Teţ se to musí zdo-
kumentovat fotografem, v časaku ukazat 
spokojene ksichty u dobře odvedene  



     
                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
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, 

E-mail:  vspor01.ostrava@mittalsteel.com 

 

POČTY DŮCHODŮ , DŮCHODCŮ 
A POPLATNÍKŮ POJISTNÉHO  
ZA 1.POLOLETÍ 2010 

 
Celkem 2 242 281 starobních důchodů vyplácela 
Česká správa sociálního zabezpečení ke konci 
června 2010.  
Invalidních důchodů bylo celkem 470 958.  
Novelou zákona o důchodovém pojištění se po 
dosaţení 65 let vyplácený invalidní důchod 
automaticky mění na starobní důchod a ten 
nadále náleţí důchodci ve výši původně 
vypláceného důchodu invalidního. 
Pozůstalostních důchodů je celkem  723 611.  
Průměrná výše starobního důchodu činila ke 
30.červnu 2010 celkem 10 075 Kč, z toho u muţů 
11 192 Kč a u ţen 9 154 Kč. Průměrný věk 
penzistů pobírajících starobní důchod ke konci 
června 2010 byl 68 let. ČSSZ evidovala ke 
30.červnu 2010 celkem  2 809 816 všech 
důchodců a  4 946 256 poplatníků pojistného na 
důchodové pojištění.Na jednoho důchodce tak 
přispívalo 1,76 poplatníka. 
     
     
     

  

SKONČÍ DOHADY O ZDRAŽENÍ ELEKTŘINY PŘED 
ÚSTAVNÍM SOUDEM? 

Energetický regulátor podle zástupců fotovoltaiky šíří hysterii a 
bude-li v tom pokračovat, bude to řešit Ústavní soud. Politici me-
zitím navrhují, jak zdraţení eliminovat úplně. Miroslav Kalousek 
navrhuje zpětně zpoplatnit energetickým podnikům emisní povo-
lenky, které jim stát v roce 2009 štědře věnoval.V létě v roce 
2009 se sněmovna vzdala příjmů z emisních povolenek za 
100 miliard korun. Nepokládám to za správné, tyto peníze mohou 
vykompenzovat hrozící nárůst cen elektřiny. Není ospravedlni-
telné dávat zdarma elektrárenským společnostem 100 miliard. 
Nebudeme dávat takové dárky, kdyţ si to nemůţeme dovolit, řekl 
ministr Kalousek Českému rozhlasu.Proti tomuto návrhu však 
vcelku ostře vystoupil premiér Petr Nečas, který ho označil za 
populistický a nereálný. A premiér sám ve spolupráci s ministrem 
průmyslu Martinem Kocourkem obratem přidal vlastní návrh. Tím 
je sráţková daň, která by měla být uvalena na výrobce elektřiny 
tak, aby se návratnost investice do fotovoltaiky vrátila na pů-
vodně stanovených 15 let (nyní se návratnost vlivem rychlého 
technologického rozvoje a vysokým výkupním cenám pohybuje 
kolem sedmi aţ deseti let). 
ZHODNOTÍ POČÍNÁNÍ ERÚ ÚSTAVNÍ SOUD? 
Růstu příspěvku na OZE nevyhneme. Podle aktuálního odhadu 
ERÚ poroste ze současných cca 16 haléřů za KWH na 50 aţ 
55 haléřů. Pro domácnosti tak úřad aktuálně kalkuluje se zdraţe-
ním od 11,5 do 12, 6 %, pro podniky má cena elektřiny vzrůst 
o 16,5 aţ 18,4 %. Odhady vycházejí z předpokládaného zapoje-
ného výkonu fotovoltaik na konci roku v celkovém objemu 
1400 aţ 1600 megawattů. 
Právě tato čísla se výrazně nelíbí fotovoltaické asociaci. Podle 
jejich analýzy není v silách investorů do konce roku zapojit cel-
kový výkon vyšší neţ 1200 megawattů. Stále a konzistentně 
tvrdíme, ţe všechny obnovitelné zdroje energie způsobí zdraţení 
7 – 8 %,  přičemţ fotovoltaika samotná pouze 5–6 %. Náš výpo-
čet se od ERÚ liší o cca 200 aţ 400 MWp, coţ je značný rozdíl, a 
proto odhad ERÚ tak ostře rozporujeme. ERÚ v tomto ohledu 
těţce selhává a je dobré se zeptat, jestli se jedná pouze 
o nekompetentní přístup či důsledek loby velkých elektráren-
ských koncernů, konstatuje prezident asociace František Smolka. 
Kromě celkového zapojeného výkonu zpochybňuje asociace také 
celkovou spotřebu v České republice za rok 2010. V roce 
2008 byla spotřeba 60 TWh. V roce 2009 (hlavní rok krize) byla 
spotřeba 57 TWh. Letos byla spotřeba za 1–6 cca 29,8 TWh a 
vše směřuje opět k 60 TWh. Nicméně ERÚ pouţil pro výpočet 
zcela nepochopitelných a naprosto zavádějících 54 TWh, říká 
Smolka. Za ERÚ tento výrok komentuje mluvčí Jarmila Lehne-
rová: V současné době probíhají jednání a konzultace s Českou 
fotovoltaickou průmyslovou asociací a vstupy pro výpočty se vy-
jasňují. I celková roční republiková spotřeba je určující pro 
výpočet růstu klíčového poplatku za OZE. Dává se totiţ do jme-
novatele výpočtu, a platí u ní tedy, ţe s jejími niţšími hodnotami 

   

roste poplatek. Asociace připravila ústavní stíţnost. Pokud by byl 
odhad ERÚ chybný a nereflektoval by reálnou situaci na trhu, dojde 
k naprosto zbytečnému zvýšení cen, které pocítí koncoví spotřebi-
telé.A proč asociace přistupuje rovnou k ústavní stíţnosti? Cenové 
rozhodnutí ERÚ je po právní stránce právním předpisem, a ten není 
moţné napadnout nikde jinde neţ před Ústavním soudem, říká Lu-
děk Šikola, který asociaci právně zastupuje. 
DAŇ NA FOTOVOLTAIKU ANO, PENÍZE Z POVOLENEK LZE 
VYUŽÍT LÉPE 
Na to, zda by vláda měla spíše zavést sráţkovou daň na výrobce 
solární elektřiny, nebo zdraţení pokrýt z prodeje emisních povole-
nek jsme se zeptali Jiřího Jeřábka z občanského sdruţení Centrum 
pro dopravu a energetiku, který se zabývá obnovitelnými zdroji 
energie. 
Vhodným řešením je speciální jednorázová daň, která narovná roz-
díl mezi výkupní cenou a skutečnými výrobními náklady velkých 
solárních elektráren, jeţ byly uvedeny do provozu v letech 2009 a 
2010, na rozumnou úroveň, jakou zákon původně plánoval. 50% 
daň navrţená ČSSD je naprosto nadsazená.  
Výnosy z prodeje emisních povolenek by měl stát pouţít účelnějším 
způsobem neţ na kompenzace cen elektřiny. Např. na pokračování 
programu Zelená úsporám, kdy kaţdá koruna vydaná státem 
v tomto programu vyvolává mnohem větší investice soukromého 
kapitálu, podpoří místní firmy, zaměstnanost a samozřejmě sníţí 
i znečištění a výdaje za nákup energií a paliv. Zároveň by měl stát 
zamezit rozdávání emisních povolenek zdarma energetickým spo-
lečnostem. To neovlivní cenu elektřiny, ale alespoň odčerpá část 
obrovských zisků ČEZu. Vysoká marţe a zisk ČEZu ovlivňují výši 
ceny více neţ podpora obnovitelných zdrojů. 
(přečetli jsme za vás z www.mesec.cz)  

FINANCE ZA EMISNÍ POVOLENKY PRO 
ENERGETIKU PADNOU? 
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