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KOLIK BUDEME NAVRHOVAT DO NÁRŮSTU MEZD?
Předpis č. 2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání
§8
Postup při uzavírání kolektivních smluv
(1) Kolektivní vyjednávání je zahájeno předložením písemného návrhu na uzavření kolektivní
smlouvy jednou ze smluvních stran druhé smluvní straně.
(2) Smluvní strana je povinna na návrh písemně odpovědět bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 7 pracovních dnů, není-li dohodnuta jiná doba, a vyjádřit se k těm návrhům, které nepřijala.
(3) Smluvní strany jsou povinny vzájemně spolu jednat a poskytovat si další požadovanou
součinnost, pokud nebude v rozporu s jejich oprávněnými zájmy.
(4) Byla-li kolektivní smlouva uzavřena na dobu určitou, nebo byla-li uzavřena na dobu neurčitou a
účastníci si dohodli možnost její změny k určitému datu, nebo došlo-li k její výpovědi, jsou účastníci
kolektivní smlouvy povinni nejméně 60 dnů před skončením účinnosti dosavadní kolektivní smlouvy,
popřípadě před datem, ke kterému si účastníci dohodli možnost její změny, zahájit jednání o
uzavření nové kolektivní smlouvy.
(5) Smluvní strany mohou v kolektivní smlouvě dohodnout možnost změny kolektivní smlouvy a její
rozsah; při této změně se postupuje jako při uzavírání kolektivní smlouvy.
Z výše uvedeného vyplývá, že musíme předat návrh do konce měsíce října.
Kolik tedy nárůst?
Dojde ke zvýšení odvodů na veřejné zdravotní pojištění na straně zaměstnance z 4,5 % na 6,5 %,
tedy o 2 procentní body?
Posun se má týkat pouze daně z příjmu. Část zabývající se opatřeními v oblasti sociálního a
zdravotního pojistného (snížení sazby zdravotního pojištění u zaměstnavatelů o 2 % a zvýšení o 2 %
u zaměstnanců, snížení sazby sociálního pojištění u OSVČ na 6,5 % tj. na ¼ současného stavu při
zdvojnásobení základu) mají začít působit od roku 1.1.2015.
Poslanci však slibují, že příslušné ustanovení bude ještě do konce roku zrušeno. Stihnou to? Nebo
raději zvýšíme návrh nárůstu o 2%?
Bc. Sobolová Alena
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DALŠÍ ŠANCE PRO KOVÁKY, JAK VOLAT MNOHEM LEVNĚJI
Byly sjednány tři tarify pro hlasové služby u T-mobile.
Pro lepší orientaci jsou ceny uvedeny s DPH. (V obchodní nabídce a smlouvy jsou ceny standardně uváděny bez DPH.)
Paušál 1,10 Kč/měsíc, hovory za 1,10 Kč/min., SMS za 1,10 Kč do všech sítí.
Paušál 302 Kč/měsíc, všechny hovory a SMS zdarma.
Paušál 424 Kč/měsíc, všechny hovory a SMS zdarma, datový přenos (internet) 2 GB.
Kromě toho jsou součástí nabídky i výrazné slevy na tzv. pevné linky a mobilní internet od 1,5 do 10 GB pro notebook nebo
tablet, kde nejvyšší nabídka 10 GB je za 266 č/měsíc.
Více informací v Kováku č. 17/2014 na stránkách www.oskovo.cz

KDY NEMŮŽETE ODEJÍT DO PŘEDČASNÉHO DŮCHODU?
Získání nedostatečné doby pojištění
Pro přiznání starobního důchodu musí žadatel v letošním roce získat dobu pojištění nejméně v rozsahu 30 let. V roce 2015 bude
nutné získat dokonce již dobu pojištění v rozsahu 35 let
Nedosažení požadovaného věku
Do předčasného důchodu bude možné v budoucnu odejít až 5 let před dosažením řádného důchodového věku. Této možnosti
však budou moci využít občané, kteří mají důchodový věk 65 let a více. Důchodový věk v Česku se postupně prodlužuje. Mladší
ročníky budou odcházet do penze později než jejich rodiče. Dnešní žadatelé o důchod mají důchodový věk nižší než 65 let. Kdo
má důchodový věk nižší než 63 let, ten může odejít do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před dosažením řádného
důchodového věku. Kdo má důchodový věk vyšší než 63 let, ten bude moci odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech.
Práce na hlavní pracovní poměr
Někteří občané chtějí současně pobírat důchod a mzdu. A co nejdříve. Chtěli by tedy současně pobírat předčasný důchod a
mzdu od svého zaměstnavatele. Nadále by chtěli pracovat a současně být v předčasném důchodu. Tento postup není možný.
Kdo odejde do předčasného důchodu, ten nemůže mít příjem podléhající platbě sociálního pojištění
Podnikání s vysokým ziskem
V předčasném důchodu je možné vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, ale hrubý zisk ze samostatné výdělečné činnosti
nesmí překročit limit pro placení sociálního pojištění. Kdo chce současně pobírat předčasný důchod a mít příjem ze samostatné
výdělečné činnosti, ten si musí pohlídat hrubý zisk během celého roku.
Za celý kalendářní rok 2014 není možné mít hrubý zisk (příjem - výdaj) ze samostatné výdělečné činnosti vyšší než 62 261 Kč.
Pro celý rok 2015 se tento limit zvyšuje na 63 865 Kč. Při výkonu samostatné výdělečné činnosti při pobírání předčasného
důchodu pouze po část roku, se tento limit poměrně snižuje.
Práce na dohodu s měsíční odměnou 10 tisíc Kč a více
Předčasní důchodci nemohou mít příjem podléhající platbě sociálního pojištění. Z dohody o provedení práce se neplatí povinné
pojistné (sociální a zdravotní pojištění) do měsíční odměny 10 tisíc Kč a méně. Jestliže je však měsíční odměna vyšší, potom se
již z odměny povinné pojistné platí. Kdo chce mít současně příjem plynoucí na základě dohody o provedení práce a pobírat
přitom předčasný důchod, ten musí mít měsíční odměnu 10 tisíc Kč a nižší. Při překročení limitu zaniká nárok na předčasný
důchod.
Zdroj: finance.cz

Zdravim za po delši době všicky
v Dombase, Liskovcu aj v Jäklu. Jak to
tak byva, udalo se zas par zajimavych
novinek. Furt se mluvi o bezpečnosti a ja
dostavam informace od majstra každu
chvilu, ale co mě zaujalo přes leto byly
dvě věci. Urazy bych rozdělil na dva
druhy, jedni byli skokani, vagonu tu
mame futr dost a tak se asi vyhlasila
soutěž o nejlepši placak mimu vodni
plochy naši planety. A hned se našlo
paru dobrodruhu, srandu si z teho nedělam, bo kdo chce po hlavě zhučet
z vagonu, ale vrta mi hlavou jestli se na
ty lidi moc netlači, šef nařidi a včera už
to mělo byt u zakaznika, tak hejbni zadkem. Možna to tak je a možna mam jen
velku fantazii. Dalši druh urazu jsem
označil do roztrhani těla. Když sem se
vratil po dovolene, tak mě majster zavolal, aby mě sezmamil s urazy a znovu
upozornil, že do roboty se chodi vydělavat a už v žadnem případě tady něco
nechavat, v podobě části těla. Je to teda
také divne, že se stanou podobne urazy
těsně za sebu napřič fabriku. No ja
osobně si na svoje pazury davam pozor,
ale sme zas u teho brouka v moji hlavě

jestli se zase nemuselo spěchat
pomaleji. No necham to na odbornikach
co su tady za to placeni.
Další taka udalost co mi trkla do oka je
ten krok novym směrem. Jak sem se
bavil s kolegu, asi na některe mista
nemame tady v republice dostačujici
kadr. Už sem zaslech, že se musí TOP
mista obměňovat, ale nechapu proč to
není čech, co by měl na starost třeba
prvovyrobu. Furt nemusí sebu tahat
někoho na tlumočeni, domluvi se
z každym u pece a nic se neztrati
v překladu do teho světoveho jazyka
Angličtina. Jak přidu prohodim slovo a
vim na čem sem, tady potřebuju asistenta, nebo aspoň vedouciho referatu.
Včil odskočim od TOP, diky kroku do
neznama, teda novym směrem sem se
aj ochytřil. Dozvěděl sem se, že na vysoke fakultě metalurgie už fušuji aj do
ekonomiky, takže už se neučime jak co
z čeho odlijeme ať mame super matroš,
ale hned si vypočitame kolik to hodi na
učet fabriky. Tomu řikam fofr, jen mě
zajima kam to spěje, když na technicke
škole učime to co normalně děla obchodka. Potom je tolik uchazeču na

uřadě s diplomem, ale je pravda, že
hodně mladych hleda nejlehči cestu
k titulu a i Baňa jim vychazi v ustrety.
No a už sem u posledniho a sam za
sebe musim řict, nejlepšiho trhaku roku.
Po dluhe době sem zaslech informaci o
slučovani a ne furt o vyčleňovani a
prodavani činnosti. Tak bych rad do
rodiny zavodu přivital Liskovec, uřčitě to
nebude žadna sranda a uvidime jak to
vezmou robotnici a co všicko se pro ně
změni. Hlavně držim pěsti, ať je to
všicko k lepšimu, bo jak znam poměry
tady, občas mam taky pocit, jak by
vedeni hralo s cinknutyma kartama.
No a fčil už budu končit, chystam se na
šichtu a roba chce eště namazat dveře,
bo jak přidu z roboty tak ji budim vrzanim
hned v předsini. Tak jdu na to a vy se
mějte fajnově.
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PORKOVÁK 3

TRIKY OBCHODNÍKŮ

Vynalézaví obchodníci hledají stále nové cesty, jak spotřebitele zbavit možnosti odstoupit od smlouvy a vrátit zakoupené a
často předražené nekvalitní zboží. Na co si dát pozor, abyste nenaletěli?
Zboží na zakázku nevrátíte snadno
Někteří podomní prodejci se v poslední době snaží své zboží prezentovat jako zhotovené na míru. Často se v tomto
případě jedná o prodej matrace či lůžkovin. Prodejci sázejí na to, že v případě, že si zboží necháte zhotovit podle specifických požadavků (ačkoli ve skutečnosti vůbec specifické nejsou), tedy na zakázku, nevznikne vám právo na odstoupení
od smlouvy do 14 dnů.
Snaží se pak uzavírat smlouvu o zhotovení věci na zakázku při prodeji zboží, které má být údajně teprve vyrobené na míru.
Daná věc už je přitom ve skutečnosti dávno vyrobená.
Nedávejte prodejcům svůj starý vysavač
Zabránit spotřebiteli v odstoupení od smlouvy lze jednoduše i tak, že mu odnesete jeho vlastní věc, takže se bez nově
zakoupeného zboží vlastně neobejde. Podomní prodejci (opět) se takto snaží prodávat například nové vysavače. Poté ale
spotřebiteli odnesou jeho původní (funkční), aniž by mu vystavili jakékoli potvrzení. Ztíží tak rozhodování o tom, zda
původní výrobek vrátit a odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě dvou týdnů. Spotřebitel se totiž bojí, že vrácení původního
vysavače je nejisté a on by nakonec nemusel mít k dispozici žádný.
K vydání vysavače musí spotřebitel prodejce vyzvat a ideálně určit, do kdy nejpozději má být vrácen. Situace se ještě
komplikuje, pokud spotřebitel nemá doklad o tom, že vysavač prodejci předal a ten si ho odnesl, uvedl Lukáš Zelený,
vedoucí právního oddělení dTest s tím, že není-li prodejce ochoten vrátit starý domácí spotřebič zpět, nezbývá nic jiného,
než se obrátit s žalobou na soud. U něj ale musíte dokázat, že prodejce vysavač skutečně odnesl. A to bez potvrzení
nepůjde snadno.
Koupí nového vysavače se práva na svůj původní vůbec vzdávat nemusíte. Jedná se o váš majetek a nikdo nemá právo jej
odnášet. Jiný případ by byl, kdyby prodejce odnesl již nefunkční vysavač v rámci zpětného odběru starého elektrozařízení.
Pak ho vydáváte za účelem ekologické likvidace.
Nenaleťte na fiktivní darovací daň
Na další fintu před časem upozornil také Český rozhlas – Radiožurnál. Spočívá v tom, že podvodníci spotřebiteli oznámí, že
vyhráli zboží například v hodnotě vyšší než je 100 000 Kč. Zároveň ale zmíní, že je nutné zaplatit darovací daň ve výši
desítek tisíc korun, takže spotřebitelé ve skutečnosti zaplatí za „daň“ větší částku než je skutečná hodnota zboží.
Jak se vyhnout zrakům ČOI
Ačkoli Česká obchodní inspekce (ČOI) kontroluje stále více předváděcích akcí kvůli přeposílaným pozvánkám spotřebiteli
nebo novináři, jejich pořadatelé se snaží kontrolám různými způsoby vyhnout. Někteří například využívají výjimky z
ohlašovací povinnosti a nazývají akci degustací, konzumací a prodejem degustovaných výrobků.
Zvou tak spotřebitele na hody a ochutnávky a často přitom ještě zneužijí jmen známých firem, které mají být sponzory akce
s cílem zvýšit její důvěryhodnost. Přesto se nakonec spotřebitelé ocitají na prodejní akci.
Výhra s poradenstvím
Větší „klid na práci“ zajistí pořadatelům předváděcích a prodejních akcí soukromí bytu spotřebitele. Aby povzbudili ochotu
lidí si je domů pozvat, oznamují jim na základě zkušeností ČOI telefonicky výhru prémie. Pro obdržení výhry je ale nutné
sdělit jméno, adresu, kontakt, přizvat k akci svého partnera a případně sehnat ještě další pár lidí, kteří se zúčastní
poradenské přednášky, která bude uspořádána u spotřebitele doma.
Z avizovaného hodinového povídání se ale nakonec vyklube minimálně dvouhodinový výplach mozku (např. na téma „jak si
udržet zdraví“), na konci kterého si slabší povahy zakoupí zboží za několik tisíc či desítek tisíc korun. Takováto akce v
soukromí bytu se nemusí ohlašovat, a tak nepodléhá žádné kontrole. V případě, že chce spotřebitel později zboží vrátit, se
pak podle zkušeností České obchodní inspekce často setká s tím, že na adresách, které jsou uvedeny ve smlouvách, už
nikdo nesídlí.
Šmejd v roli ombudsmana
V poslední době se pořadatelé předváděcích akcí vydávají také za ombudsmany nebo zástupce firem, kteří seniorům chtějí
pomoci vymoct jejich spotřebitelská práva. Prodejci mají informace o spotřebitelích, kteří už v minulosti nějakou smlouvu na
předváděcí akci uzavřeli, a vyzývají je k setkání pod příslibem vrácení části kupní ceny předraženého zboží díky dotaci z
EU.
IČ vás zbaví možnosti odstoupit od smlouvy
Někteří obchodníci nabízejí své služby výhradně po telefonu. Pokud jim v reakci na takovou nabídku sdělíte své
identifikační číslo, rádi dál předpokládají, že jednáte v rámci podnikatelské činnosti. Ve smluvním vztahu pak nebudete
vystupovat jako spotřebitel, ale jako podnikatel.
V takovém případě se totiž nemůžete odvolávat na ustanovení občanského zákoníku, který chrání spotřebitelská práva.
Nezískáte tedy právo na odstoupení od smlouvy, ale pouze možnost službu reklamovat, pokud neodpovídá původnímu
popisu, nebo získat slevu v případě, že služba není poskytována ve slibované kvalitě.
Zdroj : www.mesec.cz

SDĚLENÍ
Bc.Sobolová Alena 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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Redakce neprovádí cenzurování článků
dodaných zaměstnanci.

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

