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Do konce března 2015 se musí všichni klienti pojišťoven, kteří mají uzavřené soukromé životní pojištění, rozhodnout a vybrat si 
jeden ze dvou režimů: daňově zvýhodněný režim a daňově nezvýhodněný režim. Nová pravidla jsou však jasná jen zdánlivě. Když 
si totiž vezmete vaši konkrétní situaci, odpovědi na to, co udělat, jednoduše nenajdete. A neuvážené rozhodnutí pak může přijít 
poměrně draho. Než tedy uděláte finální rozhodnutí,  přečtěte si odpovědi na následují otázky, které připravili odborníci z poraden-
ské společnosti Partners. 
1. Panikařím? 
Vyvarujte se unáhlených rozhodnutí. Změna zákona není důvodem k ukončení stávajících smluv, jak mohou tvrdit někteří nekalí 
prodejci životního pojištění. Smlouvy bude možné upravit tak, aby do budoucna splňovaly podmínky pro jednu, či druhou variantu 
daňového režimu.  
Nezapomeňte, že smlouvu životního pojištění jste sjednali na dlouhou dobu a když ji předčasně ukončíte, přijdete o zaplacené 
poplatky – počáteční náklady smlouvy, které u nové smlouvy musíte platit nanovo. 
2. Chybí mi informace? 
Nebojte se ozvat, ptejte se. Kontaktujte vašeho finančního poradce, případně zástupce pojišťovny, se kterým jste smlouvu uza-
vřeli. A znovu si připomeňte, jakou roli měla splňovat životní pojistka ve vašem finančním plánu. Sloužila primárně ke krytí rizika 
(zajištění k hypotéce, zabezpečení rodiny či vás samotných), nebo jste ji využívali k dlouhodobé tvorbě finanční rezervy?  
3. Chci si i nadále uplatňovat daňové zvýhodnění? 
Pojišťovny nyní rozesílají dopisy, ve kterých navrhují změnu, abyste převedli smlouvu do daňového režimu. Pokud na dopis 
nezareagujete, bude pojišťovna předpokládat, že s navrženou změnou souhlasíte. Sledujte tedy pečlivě, co vám pojišťovna na-
píše. Většina pojišťoven převedení nabídne automaticky, ale nemusí to tak být u každé, proto si dopis přečtěte pozorně. Někde se 
může stát, že budete muset podepsat s pojišťovnou dodatek, který zakáže provádět mimořádné výběry ze smlouvy do 60 let věku. 
4. Mám na smlouvě větší obnos peněz, které budu potřebovat? 
Pokud ano a zároveň chcete nadále na smlouvě uplatňovat daňové zvýhodnění, je třeba provést do konce roku částečný výběr, 
aby se tyto prostředky na smlouvě neuzamkly.  
5.   Chci vůbec smlouvu s daňovým zvýhodněním? 
Tento režim je dobré zvolit, zejména pokud využíváte smlouvu k vytváření dlouhodobé finanční rezervy, případně na smlouvě 
máte sjednáno zejména riziko smrti, nebo vám na smlouvu přispívá zaměstnavatel. 
6.    Kdy mám zvolit smlouvu bez daňového zvýhodnění? 
Tento režim je dobré zvolit, zejména pokud plánujete ze smlouvy před 60. rokem života vybírat část finančních prostředků (napří-
klad na předčasné splacení hypotéky, na studia pro děti apod.), nebo pokud máte na smlouvě sjednaná daňově neuznatelná rizika 
(všechna ostatní kromě rizika smrti a dožití). 
7.   Co když nechci již nadále využívat daňové výhody? 
Pokud nadále nechcete mít smlouvu s daňovým zvýhodněním, musíte se pojišťovně ozvat a nabízený dodatek odmítnout. Podle 
zákona na to máte čas do konce března 2015, ale ideální je rozhodnout se a pojišťovně dát vědět do konce roku 2014. Z neda-
ňové smlouvy bude možné i nadále provádět mimořádné výběry.  

Pokud dojde pouze k převodu do režimu bez daňového zvýhodnění, nebude potřeba dodaňovat. Daňová povinnost by 
vznikla při mimořádném výběru příspěvku zaměstnavatele nebo při případném ukončení smlouvy. 
8.   Bude možné v budoucnu ze smlouvy vybírat peníze? 
Výběry budou možné pouze ze smluv bez daňového zvýhodnění. Pokud tedy máte smlouvu v režimu s daňovým zvýhodněním, 
musíte prvně požádat pojišťovnu o převod do režimu bez zvýhodnění a teprve poté žádat o mimořádný výběr. Dani bude podléhat 
případný výnos, což srazí přímo pojišťovna.  
Dodanit by klient musel případné příspěvky zaměstnavatele uhrazené od ledna 2015 a také čerpané vlastní daňové zvýhodnění 
od roku 2015. Pokud má klient na smlouvě příspěvky zaměstnavatele, které byly uhrazeny ještě před účinností novely (před 1. 
lednem 2015), daň srazí přímo pojišťovna. 
 

Zdroj: http://finance.idnes.cz/zivotni-pojisteni-zmena-smlouvy-dqk-/zivotni-pojisteni.aspx?c=A141128_134300_zivotni-pojis-

teni_zuk#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=clanek-box 

KTEROU VARIANTU ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ SI VYBRAT?  

http://www.vision.cz/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.ferro-ok.cz/jerabove-drahy.html?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.choco-kebab.cz/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.ervpojistovna.cz/cs/cestovni-pojisteni-businesstravel?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.interspar.cz/cs_CZ.html?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.krkonosske-obalky.cz/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.kovarson.cz/cs/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.art-campus.cz/la/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://finance.idnes.cz/zivotni-pojisteni-zmena-smlouvy-dqk-/zivotni-pojisteni.aspx?c=A141128_134300_zivotni-pojisteni_zuk#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=clanek-box
http://finance.idnes.cz/zivotni-pojisteni-zmena-smlouvy-dqk-/zivotni-pojisteni.aspx?c=A141128_134300_zivotni-pojisteni_zuk#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=clanek-box
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ODBORÁRI POCHODOVALI V 
KOŠICIACH ZA VYŠŠIE MZDY   
 
KOŠICE. Odborový zväz (OZ) Kovo usporiadal vo štvrtok 
27.11.2014 pochod Košicami na podporu jeho 
požiadaviek pri kolektívnom vyjednávaní. 
Čo žiadajú odborári 
Požadujú zvýšenie tarifných miezd o 30 eur a zvýšenie 
priemerných miezd o 40 eur. 
Žiadajú aj skrátenie pracovného času na 37,5 hodiny 
týždenne, príplatky za zmennosť, príplatok za prácu v 
sobotu a nedeľu, zvýšenie odstupného, či predĺženie 
nároku na dovolenku. 
Chcú aj podporiť kolegov z U. S. Steelu, ktorým sa zatiaľ 
nepodarilo dohodnúť sa s vedením spoločnosti na texte 
novej kolektívnej zmluvy. 
Šéf OZ Kovo Emil Machyna tvrdí, že ak sa im nepodarí 
presadiť ich požiadavky, zvážia protest formou  
generálního štrajku. 

NA ÚŘADU VLÁDY PO 22 LETECH VZNIKLY ODBORY 
  

Dvaadvacet let a patnáct pokusů proběhlo, než zaměstnanci na Úřadu vlády založili odbory. To se jim podařilo až nyní. V buňce  

vzniklé 11. listopadu je zatím 15 členů. Na úřadu je zhruba pět stovek zaměstnanců. 

 

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) ve středu Právu řekl, že je důležité, aby vedení Strakovky mělo partnera a zpětnou vazbu z řad 

zaměstnanců. Podle něj se napravuje dlouhodobý deficit v sociálním dialogu. 

 „Na Úřadu vlády se zřejmě dlouho báli založit odborovou organizaci. Jsem rád, že se situace po nástupu nové vlády změnila. Když 

jsem před lety přišel na finance, vstoupil jsem tam do odborů, abych je viditelně podpořil,“ uvedl premiér. 

Atmosféra na Úřadu vlády se podle kuloárních informací dala krájet zejména během Nečasovy vlády. Právu několik zaměstnanců 

potvrdilo, že napjaté vztahy vládly zejména, když kabinet premiéra vedla Jana Nagyová (dnes Nečasová). 

„Není to úplně malá firmička“ 

Podle šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly situace na pracovišti obecně nemusí být jediným dů-

vodem vzniku odborové organizace. 

 „Úřad vlády není úplně malou firmičkou a zaměstnanci chtějí řešit otázku svých práv. Vím, jak to tam tak bylo už několik let a že 

práva zaměstnanců tam jsou za určitých okolností poměrně nepříjemně řešena. Ti lidé pracují mnohdy po sobotách, nedělích, po 

nocích a mají plné právo, aby byl respektován elementární vztah zaměstnance a zaměstnavatele,“ řekl Právu. 

Podle Středuly mohou odbory založit tři dospělé osoby způsobilé k právním úkonům a nikdo nesmí vzniku organizace bránit. 

„Zaměstnavatel nemá právo se k tomu vyjadřovat. Jakmile organizace vznikne, přebírá působnost v pracovněprávních záležitos -

tech za všechny zaměstnance a zaměstnavatel s nimi musí vyjednávat,“ dodal ve středu šéf ČMKOS. 

 

 

Přejeme Vám klidné a pohodové vánoční svátky a mnoho zdraví a štěstí v roce 
2015. 

 



 
 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   

PORKOVÁK   3 
 
 
 
 

 

Tak sem zas tu s kapkou vody na mly-
nice. Zdravim všicky v Dombase, v Jäklu 
a Liskovcu. Včil už všici vědi, že Lisko-
vec kope stejnu ligu jak Ostrava a je 
pravoplatnym zavodem. Ono ve světě to 
stejnak brali skoro jak předměsti Ostravy 
a bylo enem třeba špetky času a došlo 
ke slučovani. Určitě za tym stoji hafo 
ušetřenych bankovek, jinak by se na tom 
tolik nefofrovalo. Kdyby za tym nebyly 
uspory, tak by to zrobyli k lednu a měli 
by čas všicko doladit. Tak v tom zase 
litaju jak hadr po našich socialkach. No 
necham se překvapit co z teho eště 
vyleze. 
 Nedavno na šichtě zas majster začal 
před rozdanim roboty o bezpečnosti, je 
pravda, že furt se da cosi zlepšovat, ale 
sou to už enem drobotiny. Co sem ale 
zpozorněl, když se začal rozebirat smr-
ťak. Chlap mlady, že by podle noveho 
navrhu vlády mohl narukovat a on zrobi 
taku kravinu. Není to tak dluho co se stal 
podobny, skoro cele jak přes kopirak. 
Jen by mě zajimalo, jestli to zabradli bylo 
sundane nahodu, nebo se opiralo o 
stěnu nějaku delši dobu. Možna je to 
moje fantazie, ale kde všude lozi RUDÍ 
……, lozi na kontroly všude, aj tam kde 
se možu zmazat, nebo hlidkuji v čistem 
prostředi. Už sem ich několikrat zahledl, 

……, lozi na kontroly všude, aj tam kde 
se možu zmazat, nebo hlidkuji v čistem 
prostředi. Už sem ich několikrat zahledl, 
ale montery mají jak ze škatulky a eště 
smrdi novotu. Z aglomerace by tak faj-
nově nesvitili čistotu. Někdy žasnu jak 
Alenka v říši divu, to když třeba kontroluji  
práce na opravě jeřabu a lozi přimo pod 
nim, jak by nemohlo dolu nic zhučet. 
Když na ně zařvu, tak přes kraval nic 
neslyšy a než bych tam dolez, tak zas su 
fuč. Ale necham už bezpečnosti. 
 U poslední vyplatnice mi malem ruplo 
srdce, taka vyplata potěši každu robu a 
ja začal uvažovat co s tim zrobim. Před 
svatkama žadny problem, každa koruna 
dobra a je jasne, že zadarmo sme to 
nedostali. Vyroba jela fajně, aspoň tak to 
přednes general a ja si trochu zavspo-
minal na časy minule, jak nam jeden 
ministr financi sliboval jak doženem 
Evropu. Eště to není furt co sliboval, ale 
velmi nepartny naznak by tu byl. Škoda 
že jednou do roka. Hned to ale zkazila 
informace o šetřeni v přištim roku a 
navrhu vedeni jak si představuji rust 
mezd v nasledujicim roce. To hned 
člověk vytěsní info o odměnách, v době 

kdy se daři, zas mají roboši ostrouhat, 
pry zas někde zaslechli předpovědi na 
další obdobi. Furt stara pisnička, 
když se daři, tak šetřime na horši časy a 
když se nedaři, tak musime šetřit, aby 
sme přežili. 
 Včil budu pomalu končit, ti keři mají 
svoji dovolenu nebo celozavodku, přeju 
fajnove volno a minimum stresu. Ti co 
musí zustat v robotě, přeju pohodove 
šichty. Všickym bych rad popřal nad-
herne vanoce, přijemne překvapeni pod 
stromkem a do Noveho roku zdravi, bo 
to si nekupime, životni pohodu a ro-
zumne vedeni ve fabrice. Mějte se všici 
fajně a uživeje si.            

              Vaš Dombasak 

TAKÉ LETOS JSME 

NEJEN PRACOVALI, ALE 

BAVILI JSME SE  

A  CESTOVALI JSME 



 
 

 

 

 Vážení přátelé, kolegové a partneři.                                                                                       

 

Děkuji Vám za přízeň a důvěru, kterou jste mi prokazovali po celý rok 2014. 

Přeji Vám a Vašim rodinám pohodové a klidné prožití vánočních svátků, jakož i úspěšný celý 

rok 2015! 

 

Jaroslav Marek - JM KOMFORT, tel.: 774 50 90 41; mail: info@jmkomfort.cz 

TOP poradce společnosti FINANCE ALBATROS, s.r.o.  

ÚÚÚvvvěěěrrrooovvvýýý,,,   iiinnnvvveeessstttiiičččnnnííí,,,   fffiiinnnaaannnčččnnnííí   aaa   pppooojjjiiišššťťťooovvvaaacccííí   kkkooonnnzzzuuullltttaaannnttt 
 

KKaanncceelláářř::  NNááddrraažžnníí  554455//114400,,  770022  0000  OOssttrraavvaa--MMoorraavvsskkáá  OOssttrraavvaa  aa  PPřříívvoozz  

www.jmkomfort.cz  www.financealbatros.cz  www.zlato-investicni.com  www.lavylites.com  www.amway.cz 

HYPOTÉKY-SPOŘENÍ-ÚVĚRY- INVESTICE-

POJIŠTĚNÍ…                                                            

VVŽŽDDYY  NNĚĚCCOO  NNAAVVÍÍCC  !!!!!! 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
                                                     

 
 

 

 
 

 

 

STŘÍPKY                                                                                            

 
Bc.Sobolová Alena, MBA  ZO Energetika 

595 686 141 mobil 774 101 642  alena.sobolova@arcelormittal.com 
Verner David  ZO Laboratoře a Výzkum 

595 684 034 mobil 724 937 020 david.verner@arcelormittal.com 
Borůvka Pavel ZO Vysoké pece 

595 686 254  mobil 724365533  pavel.boruvka@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 

Jaroslav Souček 

 

Rada OS KOVO  
volila 10.12.2014 
nového  

předsedu  svazu  

mailto:info@jmkomfort.cz
http://www.financealbatros.cz/content/text/cz/?kontakty/poradci/moravskoslezsky_kraj
http://www.mapy.cz/#!d=addr_8839422_1&x=18.282126&y=49.848714&z=15&t=s
http://www.jmkomfort.cz/
http://www.financealbatros.cz/
http://www.zlato-investicni.com/
http://www.lavylites.com/
http://www.amway.cz/
mailto:david.verner@arcelormittal.com
mailto:vi@mittalsteel.com
mailto:vi@mittalsteel.com
mailto:vi@mittalsteel.com

