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„Jak vypadá vyjednávání?“

Kdo má úspory u penzijního fondu, může do předdůchodu už letos

Ptám se pokaždé, když se Víťa Prak vrátí z
vyjednávání Kolektivní smlouvy.
A už vím, co bude následovat. Upřený pohled do
mých očí, nebo spíše někam daleko za ně, pak
opravdu dlouhý nádech jako by něco velkého chtěl
říci a pak dlouhý výdech. Dál už se neptám. Vím, že
to chce čas. Za nějakou chvíli to „napětí“ (slovo jsem
dlouho hledal) opadne a dozvíme se, jak „veliký“
posun ve vyjednávání nastal.
Jde to pomalu, jde to
těžko, ale jde to.
Vyjednávači se horko
těžko postupně dostávají
přes části kolektivky,
které se v minulosti jen
přeskakovaly. Vedení
firmy má jasné úkoly z
korporátu: změnit – zrušit
– nedat, zástupci
zaměstnanců zase:
zachovat - zlepšit –přidat.
Bylo to tak vždy, jen letos je to nějak těžší. Situace
na trhu s ocelí a zastavování hutí v Evropě navíc
klidu k jednání kdovíjak nepřispívá.
Vždy se ale našel nějaký kompromis. Je to jako v
manželství. Musíte se domluvit a nejlépe tak, aby
obě strany dosáhly „svého“. A tak se docela těším,
až se Víti na konci února zeptám a nebude ta dlouhá
dýchací pauza, ale přímá a jasná odpověď:
HOTOVO!
Myslím, že můžu za všechny zaměstnance prohlásit.
JSME S VÁMI A DRŽÍME VÁM PALCE!
Ivan Pěknica

Novinkou, která přichází s penzijní reformou, je možnost čerpat předdůchod. Ocení ho lidé,
kteří ztratí práci nedlouho před odchodem do penze. Nejdelší doba pobírání předdůchodu
je 5 let, nejkratší 2 roky.
V případě čerpání předdůchodu se řádný důchod po dosažení penzijního věku nesnižuje. Doba
pobírání předdůchodu, kdy člověk nemá žádné výdělky, se nezahrne do doby rozhodné pro
výpočet průměrného příjmu, nerozředí tudíž výdělky dosažené v době, kdy předdůchodce
pracoval. Nesníží se tak osobní vyměřovací základ, ze kterého se při výpočtu penze vychází.
Aby se člověk mohl o předdůchod ucházet, musí mít předem našetřeno nejméně třicet procent
platné průměrné mzdy (ta je nyní 24 514 korun), tedy 7 354 korun, a to pro každý měsíc trvání
předdůchodu. U dvouletého předdůchodu je to asi 176 500 korun, pokud by ho zájemce chtěl
pobírat pět let, musí mít na účtu 442 000 korun. Počítají se vklady účastníka i zaměstnavatele,
předdůchod mohou čerpat i živnostníci.
Potřebné peníze však nemusíte mít jen na účtu u penzijního fondu – lze je doplnit dalšími, třeba
ze spořicího účtu, termínovaného vkladu, odstupného či vložit z domácích zásob. Výhodou je, že
stát za předdůchodce platí zdravotní pojištění.
Zdroj:http://finance.idnes.cz/

Dýcháte? Plaťte!
Vzkázal Kalousek Čechům. Vymyslel daň ze vzduchu.

Ministr financí Miroslav Kalousek chystá
novou daň, před kterou doslova nebude úniku.
Hodlá prosadit takzvanou "ekologickou
povšechnou daň", které se hned při jejím vzniku
začalo přezdívat daň ze vzduchu. Poplatek totiž
zasáhne celou českou populaci bez výjimek.
Platit budou starci i nemluvňata.
Kalouskův úřad má pro zavedení nové daně
obligátní zdůvodnění. "Česká ekonomika roste
letos ještě pomaleji, než jsme očekávali.
Abychom propad vyrovnali, přistoupili jsme k
poměrně významným úsporám ve státní sféře.
Aby škrty v úřadech nemusely být
opravdu
drastické,
zvažujeme
Evraz už má dojednáno
zavedení tohoto poplatku," vzkázal
Kalousek, a přiblížil i výši platby.
Společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. a odborová
Každý Čech by měl zaplatit od třiceti
organizace ZO OS KOVO Vítkovice Ocelárna a Válcovny
do sta korun měsíčně. Bude záležet na
se dohodly na novém znění kolektivní smlouvy (KS) pro
tom, v jaké části republiky žije.
období 2013 – 2018.
Přesněji - jak čistý vzduch dýchá.
Smlouva vstoupí v platnost 1.2.2013. Současně bylo přijato
"Výše poplatku bude odstupňována
ustanovení mzdové části KS, které vstoupí v platnost 1.4.2013,
podle kvality ovzduší v daném
a které zajišťuje nárůst mzdových prostředků o 3 %.
regionu. Naše daň se tím pokusí
Zdroj:http://www.evrazvitkovicesteel.com/
zohlednit potíže, které znečistěné
ovzduší lidem přináší," vysvětluje
Slou

čení ZO má své nesporné výhody.

nastavení nové sazby mluvčí ministerstva
financí Ondřej Jakob.
Třicet korun měsíčně budou tedy platit
obyvatelé nejvíce znečištěných lokalit v zemi
- například ostravských Radvanic, kde jsou
imisní
limity
polétavého
prachu
překračovány až stokrát za rok. Stovku
měsíčně zaplatí naopak lidé z horských
oblastí Česka, kde je kvalita vzduchu
dlouhodobě nejlepší.
Příkladem může být šumavská Modrava;
stokorunová sazba se tak dotkne i jednoho z
nejbohatších Čechů Zdeňka Bakaly, který má
právě v jihočeské obci hlášený trvalý pobyt.
Kde budou hranice mezi jednotlivými
sazbami, zatím není jasné. Určí je až
prováděcí předpis, který úředníci ministerstva
teprve tvoří. Už nyní lze však říci, že
průměrná rodina z Prahy s dvěma dětmi
zaplatí měsíčně 200 korun, roční náklady
tedy budou činit 2400 korun. Ministerstvo
financí plánuje, že by mu nová daň mohla
ročně přinést více než šest miliard korun.
Novinka by mohla platit už od roku 2014.
Zdroj:http://finance.idnes.cz/

Od 1.1. jsou naše ZO sloučeny do jedné, a já musím konstatovat, že kromě spousty práce navíc, dalších
stresů i bezesných nocí má sloučení našich organizací pro mne, jako předsedu také milé stránky.
Po pěti letech mám opět asistentku. Sice napůl s Poldou, ale přece. Někteří koksaři skřípou zuby, že „jejich“
Marcelka musí trávit část pracovního týdne na Válcovnách, ona sama říká do telefonu svým kamarádkám, že se ji
po koksovně hrozně stýská (již první den), manželka také neskáče radostí, že mně v práci najednou opečovává
nějaká cizí ženská.
Jen já jsem spokojený. Vzpomínám na úžasné preso, které vařila paní Jana, asistentka mého předchůdce, která
zanedlouho po mém zvolení předsedou odešla do důchodu. Vybavuji si tu pohodu, kdy se nedovolal nikdo, s kým
předseda nechtěl mluvit (nebyl asistentkou přepojen). Korespondenci jsem dostával jen k přečtení nebo ke
konzultaci a k podpisu.
Vzkaz pro všechny předsedy ZO, kteří nemáte asistentku. Spojte se s námi! Nejen, že tím posílíte odbory v AMO
a dceřiných společnostech, ale bude vám pracovně k dispozici také naše asistentka Marcelka. A to je pomoc!
P.S. Prozatím vařím kafe Marcelce já a telefonní číslo z koksovny si omylem přesměrovala na můj mobil, takže
teď jsem ve „styku“ se všemi jejími kamarádkami. Vůbec netuším, jak to vysvětlím doma.

Víťa Prak
ENHÁČKO

www.odboryam.cz

JSME TADY PRO VÁS

1

I.ročník

Zpravodaj ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

číslo 4

Tři měsíce s Vodafone
Díky smlouvě, kterou jsme dojednali pro naše členy, přešlo zatím 500
kolegů a kolegyň k operátoru Vodafone. Další čekají na převod čísla od
jiného operátora.
Musím se přiznat, že mě samotného překvapilo, jak rychle se blížíme k počtu
800. Není to sice podmínka pro pokračování smlouvy, ale pokud bychom to
nenaplnili, platily by tyto výhodné podmínky jen pro už přihlášené a další by
nemohli přistoupit.
Potěšilo mě, že možnost přistoupit k této smlouvě využila většina odborových
organizací na huti. Svědčí to o tom, že čtyřměsíční dlouhé a tvrdé jednání
s Vodafone mělo smysl.
Petr Slanina

Redakční rada:Chamrád Aleš 5600 Ales.Chamrád@ArcelorMittal.com, Laskovský Leopold 6906 Leopold.Laskovsky@ArcelorMittal.com, Pěknica Ivan 3769 Ivan.Peknica@ArcelorMittal.com
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Vlach Marek 5581 Marek.Vlach@ArcelorMittal.com
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