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Sociální dialog je pro naši společnost důležitý…

Tentokrát se jednalo o nové směrnici k BOZP

Odbory bouraly v Ostravě i Karviné mýty

Evropské posvícení 
ještě v nedohlednu

Odborářské noviny * Číslo 5 * Ročník XXIV * 13. března 2014

pokračování na str.č.2

Na Závodě Důl Darkov se 5. března 2014 sešla většina zá-
vodních inspektorů bezpečnosti práce /ZIBP/, včetně předse-
dů základních organizací důlních závodů, aby se zástupci 
OBHP OKD,a.s. Ing.P.Zajíčkem a Ing.P.Svrčinou projednali zá-
sadní novou směrnici, která se týká oblasti BOZP v návaznos-
ti na vyhlášku č.22/1989, Sb. 

Protože se jednalo o směrnici za-
městnavatele, přislíbil v úvodu pora-
dy vedoucí OBHP Ing.P.Zajíček, že 
budou, pokud možno, do textu za-
pracovány i připomínky odborů. Sou-
časně deklaroval spolupráci s odbo-
ry i na dalších podnětech, které by 
se objevily i v budoucnu.

A tak začalo jednání hned akčně – 
pracovními brýlemi, které jsou již ně-
kolik let předmětem tradičních 
„živých“ debat. Porada se tak stala 
pracovním setkáním, které někdy 
svým definováním pojmů připomí-
nalo diplomatická jednání. Projed-
nána byla také další témata, která se 
týkají bezpečnosti provozu v dole i 

na povrchu. Atmosféra byla ale pra-
covní a tak později SIBP Ing.V.Poto-
mák a Ing.I.Kavka seznámili přítom-
né nejdříve s ukazateli úrazovosti, 
které vykázaly za měsíc leden cel-
kem 43 evidovaných pracovních úra-
zů, z toho 21 registrovaných s čet-
ností pracovních úrazů na úrovni 
9,07. První z tragických událostí le-
tošního roku pak bylo nalezení mrt-
vého zaměstnance v železničním va-
gonu na povrchu úpravny Dolu ČSM 
dne 16. února. O příčině jeho úmrtí 
zatím probíhá šetření, včetně čekání 
na výsledky pitvy. Dále byly sděleny 
informace k horskému otřesu, který 
byl zaznamenán na Dole Darkov při 

ražbě důlního díla a bylo při něm 25. 
února zraněno 5 horníků s klasifikací 
úrazů jako ostatní. Část tohoto důl-
ního díla byla po délce 61 metrů zde-
vastována vyzvednutím počvy o 1,1 
metru.

SIBP Potomák pak probral plán 
akcí a veřejných prověrek bezpeč-
nosti, které nás čekají v nejbližší do-
bě. Porada ZIBP se rovněž věnovala 
kategorizaci prací, která se také 
mnohdy liší na jednotlivých závo-
dech a často souvisí s příplatky po-
skytovanými zaměstnavatelem 
podle kolektivní smlouvy.

Posledním tématem jednání bylo 
nošení pracovních přileb nejen v do-
le, ale i na celém povrchu. Někdy 
ZIBP v dobrém úmyslu zajistit po-
hodlí zaměstnanců hledají důvod, 
jak tento požadavek omezit. Za-
městnavatel má ale často dostatek 
argumentů, jak tuto povinnost za-
městnanců prosadit.

                                  redakce ZB

p Snímek z porady ZIBP - zleva J.Waloszek, P.Vavroš a J.Lettovský...

p Odboráři agitovali na náměstí T.G.Masaryka v Karviné...

„V Ostravě nejsme náhodou a i ve středu do Karviné jedeme 
záměrně,“ zahájila místopředsedkyně Českomoravské konfe-
derace odborových svazů (ČMKOS) Radka Sokolová historic-
ky první sérii prezentačních akcí největší odborové centrály v 
zemi.

ČMKOS připravila šest výjezdů do tří 

českých a moravských regionů v rámci 

projektu „Posílení sociálního dialogu pro 

všechny zaměstnance – důstojná práce 

– Česká republika“. První setkání s médii 

a veřejnosti se konalo v úterý 4. března 

na ostravském Masarykově náměstí. O 

den později ČMKOS otevře svůj infor-

mační stan na stejnojmenném náměstí v 

Karviné.

„Při těchto výjezdech, tiskových kon-

ferencích a jednání s občany chceme 

bourat především mýty, které kolem od-

borů kolují. Chceme lidem představit, v 

čem se na nás mohou obrátit a v čem 

nejen jim můžeme pomoci,“ doplnila Rad-

ka Sokolová a vysvětlovala: „Jedním z 

největších mýtů a jedním z našich největ-

ších problémů je, že si lidé myslí, že jsme 

pozůstatkem komunismu. To ale vůbec 

není pravda. Vždyť první organizované 

odborové organizace v západní Evropě 

vznikaly již ve druhé polovině devatenác-

tého století. Tedy dávno před tím, než se 

nejen u nás objevil komunismus.“

Účastníky setkání s občany byli odborní 

poradci v oblastech pracovního práva, 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

„Do Evropy za evropskými platy“ - pod tímto slibným sloganem zvaly odbo-

ry voliče v roce 2004 k prvním evropským volbám. V těchto letech mzdy na-

dějně rostly a vše nasvědčovalo tomu, že bychom se během deseti let mohli 

přiblížit mzdové úrovni ve vyspělých západních zemí. Zasáhly nás však dvě 

morové rány najednou – celosvětová ekonomická krize a způsob, jakým jí če-

lily po dvě volební období „zaručeně pravá“ vládní uskupení.

Jejich ekonomičtí astrologové dokonce zpočátku tvrdili, že se nás krize vů-

bec netýká. Ta naopak tvrdě prověřila schopnosti politiků a rozdílnost přístu-

pů a konsenzuálních způsobů vládnutí ukázala, že kde byly hlavní zbraní jen 

drastické škrty a restrikce, je situace tristní. Zdaleka ne všechny země v EU 

jsou na tom s ekonomickým (ne)růstem tak, jako my. Krize v Evropě zane-

chala armádu 26,5 milionu nezaměstnaných a z toho téměř 6 milionů mla-

dých do 25let. Miliony slušných pracovních míst se změnily na nejrůznější 

prekérní, agenturní, nejisté a nehlášené pracovní poměry.

Evropská odborová konfederace (EOK), která je respektovaným sociál-

ním partnerem EU, byla od počátku velkým kritikem škrtů, důrazně varovala 

před jejich dopady do evropského trhu práce a „bombardovala“ Evropskou 

komisi s podnětnými návrhy řešení. Některé nakonec Evropský parlament 

podpořil – záruky pro mladé hledající zaměstnání, daň z finančních transak-

cí, regulace bank a odměn bankéřů atd.

Porazit recesi a dát lidem naději – tento klíčový úkol chce nyní EOK před-

stavitelům EU důrazně připomenout na eurodenomstraci 4. dubna 2014 v 

Bruselu. Evropské odbory velkou naději vkládají do květnových voleb do Ev-

ropského parlamentu. Jaký bude nový parlament, taková bude EU, zní z Bru-

selské odborové centrály, která nyní přichází s vlastní vizí a nazvala ji Nová 

cesta pro Evropu. Východisko vidí v masivním investování: 2 % HDP EU roč-

ně je třeba během deseti let vyčlenit na investice. Jedině takový ambiciózní 

plán je podle EOK schopen oživit evropské hospodářství. „Náš záměr není 

rozhodně vymyšlené megalomanské číslo, je naprosto spravedlivý a reálný,“ 

řekla Sondám Bernadette Segol, představitelka EOK. „Jestliže se na záchra-

nu finančního sektoru utratilo 1000 miliard eur, tak na „pouhých“ 250 milionů 

eur mají občané plné právo. Evropa není jen ekonomický projekt, my voláme 

po jiné evropské politice, po sociální Evropě, plné zaměstnanosti, Evropě, 

která myslí na budoucí generace, zdůrazňuje B. Segol.

                       Jana Kašparová, šéfredaktorka časopisu Sondy Revue
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Sociální dialog je pro naši společnost důležitý…

Odbory bouraly v Ostravě i Karviné mýty

Na Dole ČSM si rozšiřují své znalosti

Nezaměstnanost zůstává stále vysoká

Na rozhovoru se střelmistry

Sokolovská uhelná odstartovala zeštíhlování

Součástí prezentace bylo představení be-

nefitního programu Odbory Plus, který 

všem členům odborových svazů posky-

tuje zvýhodněné nákupy zboží a služeb.

Před novináře, včetně štábu České tele-

vize, předstoupil první místopředseda 

nejvýznamnější odborové centrály v re-

publice Václav Pícl, který představil pro-

gram vyjednávání s novou vládou. 

„Víme, že situace s nezaměstnaností je 

svízelná právě tady v severomoravském 

kraji a proto mu chceme všemi prostřed-

ky pomoci. Chceme tlačit na vládu, ale i 

další organizace, aby s vysokou neza-

městnaností na severní Moravě bojova-

la,“ uvedl Václav Pícl.

Mladou generaci oslovil osmatřicetile-

tý Radim Tylšar, když v emotivně ladě-

ném projevu uvedl: „I mladým mají odbo-

ry co nabídnout, protože se za ně posta-

ví, když budou v úzkých, když je bude 

chtít někdo vyhodit z práce, když budou 

mít špatné pracovní podmínky. Stále si 

cítím mladý, a proto vím, že odbory 

nejsou jen pro staré páprdy. To není agit-

ka, to je prostě jen zkušenost.“

Zástupkyně moravskoslezské Regio-

nální rady odborových svazů ČMKOS 

Dagmar Regelová-Bobková logicky ape-

lovala na lokální notu a ocenila, že se Pra-

ha a nová vláda přibližuje regionu na se-

verní Moravě. „Rádi bychom, aby padl 

centralismus, aby se hlavní město zají-

malo o problémy ostatních regionů, pro-

tože i ty jsou důležité pro rozvoj celé ze-

mě. Chceme, aby i Praha usilovala o lep-

ší spojení do Ostravy, ať po silnici, želez-

nici či letišti. Pouze pokud budou mít in-

vestoři dobrý přístup do regionů, mohou 

zaměstnávat více lidí,“ poznamenala Re-

gelová-Bobková, která věří, že vláda s ve-

dením Ostravsko-karvinských dolů vyře-

ší situaci ve prospěch jedenácti tisíc hor-

níků. „Na místo každého z nich se váží 

další čtyři pracovní místa. Dovedete si 

představit, co by nejen pro severomorav-

ský region znamenalo jejich propuštění,“ 

uzavřela Regelová.

ČMKOS dále postupně navštíví Hra-

dec Králové, Náchod, Plzeň a Rokycany. 

„Lokality jsme vybírali napříč Českou re-

publikou,“ vysvětlila Radka Sokolová a 

nastínila další smysl akcí: „Chceme před-

stavit dosažené výsledky a nabídnout 

služby, které odbory svým členům posky-

tují. 

Podle statistických údajů v podnicích, 

kde působí odbory, mají zaměstnanci lep-

ší pracovní podmínky, včetně mezd. To 

jen potvrzuje fakt, že společně si zaměst-

nanci dokážou svá práva prosadit pod-

statně lépe. Samotný zaměstnanec zů-

stává při jednání se zaměstnavatelem 

tou slabší stranou.“

ČMKOS představí v regionech nejen 

tamní zástupce, ale na setkání s občany 

na hlavních náměstích přizve též exper-

ty, kteří přímo na místě poradí s pracov-

něprávní problematikou, zodpoví dotazy 

na bezpečnost práce či na zlepšení pra-

covních podmínek. „Nejde o náborovou 

akci. Chceme se lidem více přiblížit a uká-

zat jim, jak důležitý je sociální dialog ve 

společnosti. Protože jen díky vzájemné-

mu respektu zaměstnavatelů a zaměst-

nanců může dojít ke spokojenosti obou. 

Ale budeme rádi, když prezentace čin-

nosti odborů přispěje k rozšíření našich 

řad,“ uzavřela na Masarykově náměstí v 

Ostravě Radka Sokolová.

Další den byla Radka Sokolová i na ná-

městí T:G:Masaryka v Karviné, kde pro-

cházející lidé mohli mluvit o odborech i 

současných problémech společnosti a 

někteří zašli na právní poradu do posta-

veného stanu.                     

                                        redakce ZB 

p Místopředsedkyně ČMKOS Radka 
Sokolová při rozhovoru s předsedou 
SHO Jaromírem Pytlíkem v odborovém 
stanu v Karviné...

p ÚIBP z Dolu ČSM si pozorně vyslechli všechna témata přednášek doplněná 
projekcí z počítače na plátno...

Navštívil jsem Důl Paskov, abych si ověřil, jaká je na šachtě 
vlastně nálada. Měl jsem štěstí, protože se mi s pomocí ZIBP 
J.Lettovského podařilo získat pro rozhovor dva střelmistry. 
Jedním byl M.Jaroš /26 let praxe v dole/ druhý byl M.Myšák /27 
let praxe v dole/. Položil jsem jim několik otázek.

Jste spokojeni s úrovní mzdy?

Stačíte na vaše úkoly?

Umíte se představit, že pokud 

by Důl Paskov opravdu skončil s 

Střelmistři v 7. kvalifikační třídě na 

tom nejsou špatně, s 12 % prémií to 

však není závratná mzda. Hlavní ale 

je, že za dané situace můžeme naši 

práci vykonávat. Nepříjemná je situ-

ace spojená s útlumem dolu a tak se 

docela projevuje nervozita a každý 

má obavu, že přijde zrovna o to jeho 

místo. 

V současné době, kdy se částeč-

ně omezil provoz, stačíme na úkoly, 

které nám vedení dolu dává. S tech-

nikou, kterou máme k dispozici, 

nejsou celkem potíže a tak provádí-

me klasickou trhací práci včetně spe-

cifické věci jako je například na Pas-

kově OdTP – preventivní střelba pro-

ti průtržím důlních plynů.

provozem, šli byste fárat na ně-

kterou ze šachet na Karvinsku?

Řekli byste něco o svých koníč-

cích:

Těžko bychom asi jezdili po těch 

letech práce v hornictví do práce ko-

lem 40 km. Asi bychom si našli jinou 

práci. 

Jaroš: Pro mě jsou to hlavně spor-

ty, jako je cyklistika, rekreační lyžo-

vání nebo fotbal. Myšák: Já mám ja-

ko koníčka rybaření, u toho si oprav-

du dobře odpočinu. Druhým velkým 

„koněm“ je pro mne rodinný domek, 

který jsem z velké části sám postavil 

a je na něm stále co dělat.  

Děkuji vám za rozhovor a přeji 

možnost pracovat ještě nějaký ten 

rok v provoze, případně využití soci-

álního programu, který vás dosta-

tečně zajistí při ukončení práce v hor-

nictví.                                          red

p Snímek střelmistrů z Paskova - zleva M.Jaroš a M.Myšák...

Vedení Závodu Důl ČSM připravilo na poslední únorový den společně se závodní-

mi inspektory bezpečnosti práce J.Filou, R.Kampfem a E.Pospíšilem tradiční školení 

úsekových inspektorů bezpečnosti práce (ÚIBP), jehož cílem bylo rozšířit znalosti z ob-

lasti BOZP.

V úvodu vystoupil ZIBP J.Fila, aby přítomné informoval o výsledcích  prověrky na 

úpravně a fárání Výboru pro BOZP 26. února. Zde se vyskytlo plno horníků bez patřič-

ných ochranných osobních pracovních pomůcek, a proto vedení bude muset 

„přitvrdit“. To ostatně vy svém vystoupení potvrdil jak vedoucí OBHP Ing.B.Pukowski, 

tak náměstek pro bezpečnost práce Ing.K.Blahut. Seznámili ÚIBP s vizemi a předsta-

vami výkonného ředitele OKD D.Ekmarka. Dalším přednášejícím byl bezpečnostní 

technik Ing.M.Chodura, který se zabýval tématem svařování a speciální dopravou – to 

vše bylo doplněno názornými ukázkami s pomocí počítačové techniky. Celou řadu in-

formací pak doplnili svazoví inspektoři bezpečnosti práce Ing.I.Kavka a Ing.V.Poto-

mák, když se věnovali základním ukazatelům BOZP a zejména pracovní úrazovosti a 

evidenci pracovních úrazů. Samozřejmě, že nakonec proběhla diskuse k plánované 

výši 5 četnosti pracovních úrazů. SIBP si sami provedli částečnou analýzu toho, co se 

děje s těmi, kteří si zaevidují pracovní úraz a statistika zatím ukazuje, že dosahovaná 

čísla nejsou objektivní. Ze závěrečné diskuse vyplynulo, že do budoucna budou muset 

všichni zaměstnanci „změnit myšlení a kulturu jednání“.                                          red

Největší firma v Karlovarském kraji, Sokolovská uhelná, při-
jala opatření na rychlejší optimalizaci nadbytečných zaměst-
nanců. Aby v budoucnu nesklouzla do ztráty, musí ušetřit.

Lidem, kteří odejdou dobrovolně doho-

dou, nabízí odstupné 12 průměrných pla-

tů a 3000 korun navrch za každý odpra-

covaný rok. Zájem je ale nečekaně už po 

prvních pár dnech ještě zhruba o třetinu 

vyšší. Firma zdůrazňuje, že ne všechny 

zájemce za výhodných podmínek pustí. 

Určitě ne ty, které potřebuje a nemá za ně 

odbornou náhradu.

Dosud Sokolovská uhelná využívala 

přirozeného odchodu zaměstnanců. To 

už ale přestalo stačit. Co se týče počtů, 

potřebuje se během letoška dostat z 

3800 na 3500.

"Osobní náklady jsou příliš vysoké. 

Jen přirozenými odchody se nám nedaří 

popasovat se s propadem tržeb. Zatím 

jsme se chovali hodně sociálně a chce-

me se tak chovat i nadále. To je z progra-

mu vidět," řekl předseda představenstva 

Jiří Pöpperl.

Už několik let platí v SUAS stop stav 

pro přijímání nových lidí.

Odbory s dodatkem ke kolektivní 

smlouvě souhlasily. "Aby nemuselo do-

cházet k propouštění. Program by měl za-

ujmout a také zaujal hlavně ty, kteří se blí-

ží k důchodovému věku a měli by jinak 

odejít do penze v letech 2015 nebo 

2016," uvedl předseda Sdružení odboro-

vých organizací PHGN v Sokolovské 

uhelné Jan Smolka.

V plánu jsou další úspory napříč fir-

mou Už teď si je jist, že akce zabrala a že 

snížení stavu zaměstnanců ekonomicky 

firmě pomůže. Mladších lidí se prý přihlá-

silo minimum.

"Měli by si rozmyslet, jestli chtějí do-

stat peníze, ale na druhou stranu zůsta-

nou bez práce," varuje odborář. Kde se 

pokles zastaví, není jasné. Plán pro ná-

sledující roky podle Smolky zatím nee-

xistuje.

Skvělé časy pro Sokolovskou uhelnou 

zřejmě skončily. Firma se potýká s klesa-

jícími příjmy z prodeje elektřiny, kterou vy-

rábí ve své paroplynové elektrárně ve 

Vřesové. Výkupní ceny proudu na trhu 

dlouhodobě klesají.

Navíc musí draze nakupovat emisní 

povolenky za vypouštění skleníkových 

plynů a řešit složitou situaci v těžbě uhlí. 

Kvůli skluzu zeminy musela v podstatě 

utlumit provoz lomu Družba.

Těžaři patří k nejštědřejším zaměst-

navatelům. Průměrný plat loni stoupl na 

28 287 korun, a to bez mimořádných pré-

mií. Jinak přesáhl 30 tisíc korun. I letos 

bude Sokolovská uhelná na základě do-

datku ke kolektivní smlouvě zvyšovat 

mzdy o 2 procenta.                          (red)
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Podíl nezaměstnaných ve vybraných okresech 
M SK k 28. únoru 2014

Ke konci února t. r. regis-
troval Úřad práce ČR (ÚP 
ČR), Krajská pobočka v Ost-
ravě celkem 93 619 uchaze-
čů o zaměstnání.

Bylo jich o 95 méně než na konci letoš-

ního ledna, ale v porovnání s únorem loň-

ského roku jich bylo o 6 039 více. Na ÚP 

ČR, Krajské pobočce v Ostravě bylo ke 

konci února t. r. evidováno 43 047 žen. Je-

jich podíl na celkovém počtu uchazečů či-

nil 46,0 %. V evidenci bylo 9 014 osob se 

zdravotním postižením, což představo-

valo 9,6 % z celkového počtu nezaměst-

naných. K 28.02.2014 bylo registrováno 

5 709 absolventů škol všech stupňů vzdě-

lání a mladistvých, jejich počet klesl ve 

srovnání s předchozím měsícem o 51 

osob a ve srovnání se stejným měsícem 

minulého roku byl o 622 osob vyšší. Na 

celkové nezaměstnanosti se podíleli   

6,1 %. 

Ke konci února 2014 se podíl neza-

městnaných osob v MSK, tj. počet dosa-

žitelných uchazečů o zaměstnání ve vě-

ku 15 - 64 let k obyvatelstvu stejného vě-

ku, zastavil na hodnotě z předchozího 

měsíce, tj. na 10,9 %. 

Koncem letošního února bylo v data-

bázích ÚP ČR, Krajské pobočky v Ostra-

vě, registrováno celkem 3 033 volných 

pracovních míst. Na jedno volné pracov-

ní místo připadalo v průměru 30,9 ucha-

zeče, z toho nejvíce v okrese bruntál-

ském (65,7) a karvinském (63,0). 

V únoru 2014 bylo v MSK prostřednic-

tvím finančních příspěvků při realizaci ná-

strojů a opatření aktivní politiky zaměst-

nanosti (APZ) podpořeno 741 uchazečů 

a zájemců o zaměstnání a za 2 měsíce   

t. r. jich bylo dohromady 1 630. Z materiá-

lů poskytnutých ÚP ČR, Krajská pobočka 

v Ostravě.                             redakce ZB



Při chůzi dosti často vznikají úrazy…

Odbory v kovoprůmyslu vyjednávají růst mezd nejméně o inflaci

Podivné směrnice v důlních organizacích

Úspěšní ráječtí senioři vyzyvateli

O zručné šikovnosti bývalého havíře
Kovákům se letos daří

V Evrazu porostou mzdy

Zaměstnanci MAKRA
si konečně stěžovali

V důlních organizacích se stalo "módou", že zaměstnavate-
lé vydávají směrnice, jak si má zaměstnanec počínat při chůzi. 
Např.: při chůzi je pracovník povinen přizpůsobit způsob chů-
ze stavu cesty, má věnovat zvýšenou pozornost při chůzi 
apod. Stane-li se zaměstnanci úraz při chůzi a zaměstnavatel 
nemůže použít důvody dle § 191 ZP, pak se zaměstnavatel do-
volává porušení této směrnice a posuzuje toto jako důvod ke 
krácení odškodnění. Zcela jistě je tento postup v rozporu se 
ZP, ale jak mohou odbory zaměstnance bránit i jinak než soud-
ně, když do soudních sporů se zaměstnavatelem zaměstnan-
ci nejdou zejména z obav možné ztráty zaměstnání? Na dotaz 
nám odpověděla JUDr.Eva Dandová.

Podle ustanovení § 136 zákoníku 

práce mají odborové orgány právo 

vykonávat kontrolu nad stavem bez-

pečnosti a ochrany zdraví při práci u 

jednotlivých zaměstnavatelů a při-

tom mají zejména právo zúčastňo-

vat se jednání o otázkách bezpeč-

nosti a ochrany zdraví při práci. To 

znamená zúčasnit se všech jednání 

o tom, jaké vnitřní předpisy k zajiště-

ní BOZP zaměstnavatel zamýšlí vy-

dat. Tato úloha je odborům svěřena 

jako zástupcům zaměstnanců, s kte-

rými musí zaměstnavatel projedná-

vat úplně všechny otázky bezpeč-

nosti a ochrany zdraví při práci a o 

všech svých zamýšlených opatře-

ních je informovat (viz ustanovení § 

18 a 18b zákoníku práce). Důlní or-

ganizace mají samozřejmě svá spe-

cifika při zajišťování bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a v mnoha 

směrech mají v oblasti BOZP po-

drobnější právní úpravu. Poměrně 

podrobnou právní úpravu cest pro 

chůzi a dopravu obsahuje vyhláška 

č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci a bezpeč-

nosti provozu při hornické činnosti a 

při dobývání nevyhrazených nerostů 

v podzemí, ve znění pozdějších před-

pisů, a vyhláška č. 26/1989 Sb., o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při prá-

ci a bezpečnosti provozu při hornic-

ké činnosti a při činnosti prováděné 

hornickým způsobem na povrchu, 

ve znění pozdějších předpisů. Pro 

zajímavost můžeme citovat z usta-

novení § 291 vyhlášky č. 22/1989 

Sb. "Cesty pro chůzi musí být bez 

překážek, odvodněny a udržovány 

tak, aby chůze po nich byla bezpeč-

ná." Nakonec v nedávné době byla 

vydána ještě jedna nová vyhláška 

vztahující se k problematice chůze 

na pracovišti u zaměstnavatelů spa-

dajících do působnosti tzv. horního 

zákona a to vyhláška č. 415/2003 

Sb., kterou se stanoví podmínky k za-

jištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a bezpečnosti provozu při 

svislé dopravě a chůzi. Ani jeden ten-

to předpis však nestanoví nic o tom, 

že by měl zaměstnavatel vnitřním 

předpisem ukládat zaměstnanci, jak 

má chodit. Opak je pravdou, v těchto 

předpisech se dá zjistit, jak má za-

městnavatel zajistit bezpečnost 

cest. Mohli bychom se tedy dohado-

vat, že takové směrnice vydávají za-

městnavatelé, kteří v rámci výkonu 

vrchního dozoru orgánů státní báň-

ské správy byli pokutováni za nedo-

držení některého z výše citovaných 

předpisů. Na základě výše uvedené-

ho doporučuji obrátit se na příslušný 

odborový orgán, aby se zaměstna-

vatelem projednal obsah směrnic a 

upozornil ho, že nemůže povinnosti, 

které má uloženy právním předpi-

sem, přenášet na zaměstnance.

                    JUDr.Eva Dandová

Stalo se již dobrou tradicí, že se ke vzájemným sportovním utkáním s kolegy z Měst-
ského klubu seniorů /MKS/, tzv. „jedničky“ vedené Jánem Fedorkem, sešlo po před-
chozích setkáních k odvetě v útulné klubovně MKS z Ráje, vedeného novým předse-
dou rájeckých seniorů Jaroslavem Kempným, poslední únorový den pětačtyřicet seni-
orů a seniorek z obou MKS. Jak už to tak chodí, ale i v těchto MKS se scházejí nejen, 
ale především bývalí pracovníci okolních šachet OKD.  

 Nad šachovnicemi to šlo nejlépe dvěma „jedničkovým“ šachistům Jardovi Klozovi z 
MKS od Skleníku a Janovi Chmielovi z MKS s předsedou J. Fedorkem. Třetí místo pat-
ří Miroslavu Kynclovi z MKS ul. V Aleji z Ráje, 4. místo Ervínu Olešňanovi a 5. místo Ja-
roslavu Vaňkovi, oběma z MKS Karviná-Hranice.                                                   

Absolutními vítězi se senioři „od Skleníku“ stali ve hře u kulečníkových stolů jak ve 
tři, tak i ve čtyři koule. První čtveřice kulečníkáčů z Karviné-Ráje ve tři koule s převahou 
zdolala protihráče z týmu MKS z Karviné-Hranic. Mistrně si ráječtí, ve složení Vilém Os-
zelda, Mirek Kucharčík, Pavel Humenjuk a Otto Pollak poradili vysoce zdolali kolegy 
Standu Vojtáška, Rudu Korbase, Ericha Hromadu a Inricha Botoše.

Jak se zdá, ujala v těchto sportovních sešlostech i účast seniorek obou klubů u ter-
čů s elektronickými šipkami. Nejpřesnější „mušku“ měla sice kolegyně z MKS z Hranic 
Dáša Svakoňová, které získala 316 bodů a na 4. místě s 253 body Věrka Štuková, ale 
další hodnocená místa obsadily seniorky z rájeckého MKS 2. místo Anička Hutníková, 
3. místo Gerda Sznapková na 5. místě se byla Helena Oczadlá a šestou nejlepší byla 
bývalá předsedkyně tohoto MKS a šéfka tohoto ženského týmu Alena Klaisová.     

 Jako vždy bylo i toto setkání přesto, že u sportovního zápolení se hrálo ostošest, v 
přátelské atmosféře a tentokráte opět rájecké seniorky připravily dobré klobásky, ale i 
cosi „na spláchnutí“ žízně. Ráječtí přeborníci  se obracejí i na jiné kluby seniorů ze ša-
chet či spolků z Karviné, ale i odjinud k možným setkáním u kulečníkových stolů, ale ne-
brání se ani zápasům v šachu či šipkách.  Zájemci o možnost zahrát si šachy, kulečník 
či dokonce i šipky, rájecké seniory a jejich klubovnu najdou snadno. Stačí dostat se ze-
zdola na ul. V Aleji 433 v Karviné-Ráji.                Text: J. BŘOZA, foto: P. HUMENJUK

p Snímek sportovně zapálených seniorů z Karviné při jejich klubové činnosti...

Podle předsedy Odborového svazu KOVO Josefa Středuly 
dvě třetiny podniků v kovoprůmyslu by měly zaměstnancům 
letos zvýšit mzdy nejméně o inflaci, kterou odbory čekají ve vý-
ši 1,5 procenta. 

O průběhu a výsledcích kolektiv-

ního vyjednávání jednala rada sva-

zu v Hradci Králové. KOVO je se  

127 000 členy největším odborovým 

svazem v zemi a jeho organizace 

uzavírají kolektivní smlouvy v přibliž-

ně 700 podnicích.

Odhad letošního růstu mezd 

podle Středuly vyplývá z dosavadní-

ho průběhu kolektivního vyjednává-

ní. "Letos bylo zatím uzavřeno ve fir-

mách 298 kolektivních smluv. U 70 

procent z nich je růst nad námi oče-

kávanou inflaci. To znamená, že se 

zaměstnancům zvýší reálné příjmy. 

A to i těm, kteří v odborech nejsou. U 

130 podniků by měl být nárůst vyšší 

než tři procenta," řekl Esondám Stře-

dula a dodal, že se ve zbývajících 

400 firmách odbory ještě vyjednáva-

jí, nebo tam jsou v platnosti kolektiv-

ní smlouvy uzavřené na víceleté ob-

dobí.

Ve složitější situaci je asi 30 pro-

cent podniků v sektoru kovoprůmys-

lu, kde z různých důvodů k růstu 

mezd nad inflaci nedojde. Jsou to fir-

my, které mají nedostatek zakázek, 

týká se to i podniků navázaných na 

stagnující stavebnictví. Někde moh-

ly odborové organizace před růstem 

mezd upřednostnit udržení zaměst-

nanosti,“ říká Josef Středula.

Velice pozitivní podle Středuly je, 

že zatím při kolektivních vyjednává-

ních nedošlo k sociálnímu konfliktu a 

do žádného jednání nemusel zasáh-

nout zprostředkovatel.

Podle zjištění odborů, ve firmách 

nejenže stagnuje vytváření nových 

pracovních míst, ale hrozí nebezpe-

čí dalšího propouštění. V některých 

případech jsou i obavy o odchodu fi-

rem z Česka. „Pokud firmy něco ko-

nají, tak razantně zvyšují produktivi-

tu práce, kdy na omezený nebo sní-

žený počet zaměstnanců nasazují 

zcela nové výkony," upozornil Stře-

dula. O trvající nejistotě ve firmách 

svědčí i to, že nové zaměstnance při-

jímají jen na dobu určitou nebo přes 

personální agentury.                (red)

Zaměstnancům ostravské hutní společnosti Evraz Vítkovice Steel letos vzrostou 

mzdy o 1,3 procenta. Vyplývá to z dodatku kolektivní smlouvy, na kterém se vedení fir-

my dohodlo s odboráři. Dodatek vstoupí v platnost 1. dubna. Navýšení mezd považují 

odbory KOVO za úspěch, protože firma je třetím rokem ve ztrátě.

"Znamená to průměrně 400 korun, které dává majitel na zaměstnance. V základ-

ním tarifu máme 250 korun a pak 150 korun osobní ohodnocení, které budou zaměst-

nancům rozdělovat nadřízení," uvedl předseda odborů Zdeněk Kološ.

Problémy s nedostatkem zakázek má zejména ocelárna, která v uplynulém roce 

rok měla několik odstávek, naposledy od začátku loňského prosince do 12. ledna. 

Podle odborářů by ocelárna měla vyrábět bez přerušení nejméně do dubna. Režim vý-

roby v podniku je podle Kološe nyní nastavený na 70 procent.

Odboráři jsou kvůli obavám o osud firmy už od dubna ve stávkové pohotovosti a s 

nadějí čekají na příchod nového majitele.  Firma zaměstnává asi 1100 lidí.

Evraz Vítkovice Steel je třetí největší hutní společností v Česku. Zaměstnává zhru-

ba 1100 lidí. Firma patří největší ruské ocelárně Evraz, která pro svoji českou divizi hle-

dá kupce.                                                                                                              (red)

I já patřím do rodiny lidí spjatých úzce se šachtami v našem karvinském regionu, a 
jsem moc rád, že jsem získal velice skvělé kamarády i mezi členy klubu hornických dů-
chodců z obce, sousedící s městem, jež se kdysi pyšnilo přívlastkem nejmladší, tedy 
Havířovem. Tou obcí je Horní Suchá. A hovořím-li o jejich hornických důchodcích, mu-
sím se zmínit právě i o již zmíněném klubu hornických důchodců bývalého jejich chle-
bodárce - jehož těžní skipová věž se dodnes, i přes ukončení těžby v roce 2004, tyčí v 
dnes již hornosušské průmyslové zóně – Dolu František. Tento klub důchodců sídlí prá-
vě díky skvělé péči tamního Obecního úřadu, v jejich Domečku, kde rozvíjí svoji vprav-
dě bohatou společenskou aktivitu. Správcem Domečku je člověk, vyučený sice přesto, 
že všichni v jejich rodině byli oddáni podzemí zdejších šachet, zedníkem. Ale pan Jaro-
slav Pawlas, o kterém je řeč, se černému zlatu, jak se uhlí říkávalo, upsal, a celé čtvrt-
století na Dole František, kde prošel havířinou až po hlavního předáka své osádky, se 
kterou tehdy pro svoji píli získali nejedno ocenění, do odchodu do invalidního důchodu 
pracoval. Důlní technika a vůbec vybavení dolu a havířina mu natolik utkvěly v paměti, 
že je nyní ztvárňuje coby řezbář, ale i malíř obrazů, rád se věnující i kráse ženského tě-
la a přírodě. A tak i v jejich Domečku, v jeho zahradě, ale i na mnohých místech v obci 
se rozhlížejí po krajině vyřezávané postavy v nadživotní velikosti, třeba patronky haví-
řů – svaté Barborky, jiných dřevěných postav aj. Mnohá jeho díla i dílka, mezi nimiž tvo-
ří hezkou stylovou výzdobu právě v jejich klubovém Domečku, kde najdeme exponáty 
ve dřevě i v jiné podobě znázorňující třeba důlní porub s hajcmany i kombajnem, ale i 
betlém, v jejichž postavičkách se mnozí, například i bývalí pracovníci dolu František 
apod., mohou i poznat. Tento kumštýř úzce spolupracuje i s našimi a zahraničními dře-
vořezbáři, kteří se zúčastní letos již 4. ročníku známého Řezbářského plenéru právě v 
areálu jejich klubu. Náš umělec z černého podzemí pan Jarek vytváří také havířské ků-
že, vrývá různé obrazce, znaky i písmo i na tyto kůže, zdobí reliéfy s hornickou témati-
kou spojené i nejrůznější jiné předměty, které zdobí nejen zdi jejich klubového domeč-
ku, ale pro přátelé je dělá i pro jednu starobylou hornickou tradici Skoku přes kůži. Jak 
jsem si povšimnul při našem posledním setkání v tamním Domečku, podobně si vy-
zdobil i opasek u svých riflí. Ještě opravdu mnoho řádků by bylo možno napsat o jeho 
dalších aktivitách. Je kupříkladu sběratelem cínových vojáčků, jejichž regiment má 
spolu se sbírkou starých vzduchovek, leteckých modelů doma nejen vystaven, ale i 
ztvárněn na mnoha vitrínkách, obrazech a v jejich hezkém příbytku tvoří vlastně od pří-
zemí přes schodiště do vyššího patra muze-
um šikovnosti tohoto pilného, až se mi ne-
chce říci seniora, neboť Jarda Pawlas pro 
svoji nápaditost, řemeslný fortel a zručnost 
slovo nuda snad ani nezná. Nu, a zahradu 
jejich domku zdobí další prvek jeho sbírky 
– bonsaje a čarověníky, ale to už je jiná ka-
pitola umělecké a kutilské oblasti jeho neú-
navné aktivity. Zkrátka, to byste museli vi-
dět, čemuž se kolega Jarek ani jeho paní 
Danuška nebrání. A o té jejich zahradě 
snad až někdy jindy. Pojďme na závěr mé 
reportáže v Domečku na nějakou tu štam-
prličku k barovému pultu, které kolega Ja-
rek Pawlas spolu se svoji manželkou Dan-
kou, která moc hezky vede již několikátou 
kroniku tohoto Klubu hornických dů-
chodců  Dolu František, nabízí i s jinými ná-
poji a občerstvením třeba právě při tam po-
řádaných společenských sešlostech kama-
rádů, které spojila náročná práce v dole.  
Tož – Zdař Bůh, přátelé! 

                  Text a foto: Jaroslav Břoza
p J. Pawlas s jedním ze svých děl...

MAKRO Cash & Carry s.r.o. je vý-

znamný velkoobchodní řetězec působící 

na českém trhu. Pracovní a mzdové pod-

mínky zaměstnanců v nadnárodních spo-

lečnostech obecně rozhodně nelze pova-

žovat za ideální. Jako příklad z poslední 

doby můžeme uvést situaci v provozov-

ně Makra v Karlových Varech. 

Přístup firmy při řešení stížnosti skupi-

ny zaměstnankyň z oddělení pokladen je 

poněkud zvláštní. Tyto pokladní po téměř 

třech letech sebraly odvahu a sepsaly 

stížnost na naprosto nevhodné chování 

jejich nejbližších nadřízených. A to kvůli 

neetickému až hrubému chování k za-

městnankyním před zákazníky nebo neu-

možnění hygienických přestávek v neod-

kladných případech. Pokladním nadříze-

ní také upírali práva vyplývající přímo ze 

zákoníku práce. Například jim neumožni-

li doprovod nezletilých dětí k vyšetření u 

lékaře nebo neoprávněně požadovali za-

placení účetních rozdílů v ceně zboží. 

Zástupci managementu firmy za účas-

ti stěžujících si zaměstnankyň a odborů 

tuto stížnost projednali a slíbili její prošet-

ření a napravení. Jednání se ale neú-

častnili nadřízení, vůči kterým stížnosti 

směřovaly. Dle informací zástupců odbo-

rové organizace následně ke zlepšení si-

tuace nedošlo, naopak na stěžující si za-

městnankyně vyvíjí nadřízení psychický 

nátlak a jsou znevýhodňovány při rozdě-

lování práce. Zdroj: Tisk. zpráva



"Zdař bůh" - Odborářský čtrnáctideník SHO. Redaktor Ing. Vojslav Klepáč. Vydává SHO, Junácká 3, Havířov, telefon:             
596 411 775, mobil: 736 758 268, fax: 596 413 647, e-mail: odborysho@seznam.cz, www.odbory-sho.cz. Povoleno Ministerstvem 
kultury ČR, č. MKČR E 12776. Vychází čtrnáctidenně. Sazba Ing.Vojslav Klepáč. Tisk MORAVAPRESS s.r.o., Novinářská 3, Ostra-
va 1. Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí. Redakce ZB se nemusí ztotožňovat s autorizovanými materiály.

ZE  SVĚTA
HORNICTVÍ

SEMENO
K SETÍ

POKRÝVAT
CÍNEM

OHLADIT
TAVENÍM

RYTMUS

OPRACO-
VAT
RÝČEM

SEKNOUT
STANICE
TECHNICKÉ
KONTROLYŽELEZO

STARÝ NÁ-
ZEV DUNAJE

SPZ
JIHLAVY

LENIVOST

ÚSPĚCH

TOPIVO

KANÓNY

PŘEMOCI
SVOBOD-
NÝ
STATEK

VÍDEŇSKÝ
KLUB

NAPADAT

TUPIT

SUROVÁ
NAFTA

OMÁMENÍ
TEN
I ONEN

RUSKÁ
ŘEKA

ČÁST
TKANINY

ŠPERK

ZÁSTUP

RUSKÝ
SOUHLAS

SLŮVKO
ÚDIVU

MUŽSKÉ
JMÉNO

PÍSEM-
NOST

CHUMÁČ

VĚHLAS

DRUH
MOUČNÍKU

SLAVNOST
SOKOLŮ

ČÁST
VČELÍNU

KÓD
ITÁLIE

RANNÍ
VLÁHA

2. DÍL
TAJENKY

1. DÍL
TAJENKY

3. DÍL
TAJENKY

CHMELOVÉ
NÁPOJE

UDĚLAT
OPIS

OSOBY
(OBECNĚ)

NEROZ-
HODNĚ

PŘEDLOŽ-
KA

Reveň se sklízí brzy na jaře. Její řapíky
obsahují vitaminy C, B, karoten, minerální
látky a organické kyseliny. Z nich kyselina 
šťavelová váže v potravě vápník, a proto
se k reveni podávají i potraviny bohaté
na vápník /mléko/. Reveň nesmějí jíst
... (tajenka) (křivicí)a osoby trpící
oxalatovými močovými a ledvinovými
kameny a pískem.

ASIJSKÝ
STÁT

DÉLKOVÁ
MÍRA

ZNAČKA
ASTATU

SVANOU-
TI

VŮBEC
NIC

INDIÁN

ŽALUDEČ-
NÍ LÉKY

BIBLICKÝ
NETVOR

PŘEDLOŽ-
KA

UMĚLÉ
VLÁKNO

OPRAVNA
LODÍ

SOLMI-
ZAČNÍ
SLABIKA

OČ

SÍLA

POMŮCKA:
BEHEMOT

Náhradní doby důchodového pojištění

Průmyslová zóna u Dukly se mění

Nissan X-Trail ve Frankfurtu 2013

Aktuální témata pro tuto dobu...

Nová generace X-Trailu prošla výraznou designovou změnou /snímky na-
hoře/. Krabicovitá karoserie je ta tam. Předchozí dvě generace Nissanu X-
Trail byly známé svými hranatými tvary. Těm je však konec, jejich nástupce 
představený na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem používá oblé křivky. 
Sama automobilka na adresu designu X-Trailu tvrdí, že kombinuje stylové li-
nie s robustností vozů SUV. S tímto prohlášením se nedá nesouhlasit, auto-
mobil opravdu vypadá moderněji než předchůdce, zároveň však díky oplas-
tování spodku karoserie a vyšší světlé výšce dává X-Trailu najevo, že se teré-
nu nebojí. Na předchůdce odkazuje alespoň linie bočního prosklení, její zved-
nutí u D-sloupku se inspirovalo u minulé generace.

Své zákazníky si moderní linky najdou, zákazníky minulých generací však 
může konec hranatých tvarů mrzet. Vždyť předchozí X-Trail byl ozvláštně-
ním nabídky Nissanu, zatímco novinka se velice podobá Muranu. Na druhou 
stranu má X-Trail nahradit Qashqai+2, jehož klientům bude styl nového X-
Trailu sedět více než tvary předchůdce.

Také interiér doznal výrazných změn, i zde byly hrany nahrazeny oblina-
mi. Kabinu zdobí prvky v pianové černé a v chromu, ty však nedokážou za-
krýt tvrdé (avšak bytelné) plasty použité na vrchu palubní desky.

Podlaha zavazadelníku je dvojitá, kufr lze lehce zvětšit díky posuvné zad-
ní lavici. Při jejím posunutí zcela vzad je zavazadlový prostor dlouhý 81 centi-
metrů, mezi podběhy je široký 103 centimetrů.

V souvislosti s kufrem je nutné zmínit dvě negativa – víko se neotevírá pří-
liš vysoko, vyšší postavy si budou muset dávat pozor na hlavu. Po sklopení 
zadních sedadel pak sice vznikne takřka rovná plocha, problémy však může 
způsobit mezera mezi sedadly a dvojitým dnem kufru. Ta zde zůstane i při po-
sunutí sedadel zcela vzad, „o patro níže“ tak mohou zapadnout menší před-
měty.

Na bližší informace k třetí generaci Nissanu X-Trail si musíme počkat, auto-
mobilka je zveřejní krátce před zahájením prodeje auta. V Evropě se nový X-
Trail začne prodávat tento rok. Zdroj: auto.cz

Polsko - pád horníka

Nepodařilo se zachránit život 36le-

tého pomocníka vrtače, který byl po-

stižen úrazem lebky při nehodě    

20. února na polském dole Krupiński 

patřící firmě JSW. Muž zemřel      

25. února na následky uvedeného 

zranění. K nehodě došlo na patře    

č. 328/1 v hloubce 870 metrů pod ze-

mí. Podle výpovědi svědka události 

pomocník vrtače při odkládání de-

montované vrtné tyče uklouzl a při 

pádu na počvu hlavou udeřil o třmen 

výztuže důlního díla. Postižený byl 

pracovníkem Podniku speciálních 

hornických prací v Żorách. Úraz, kte-

rý byl zpočátku klasifikovaný jako 

těžký, byl nakonec smrtelný. Jolanta 

Talarczyk, poradce a mluvčí předse-

dy báňského úřadu, sdělila, že v pol-

ském hornictví došlo v letošním roce 

ke čtyřem smrtelným úrazům, z toho 

ke třem v černouhelném hornictví. 

Současně byly zaznamenány čtyři 

těžké úrazy, z toho dva v černouhel-

ném hornictví.                            red 

p Letecký snímek Industrial Parku v Havířově...

Na setkání členů havířovské pobočky Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě /K-
PHM/ vystoupil se svou přednáškou „Využití areálu bývalého Dolu Dukla„ jeho dlouho-
letý pracovník a současný náměstek havířovského primátora Ing.E.Heczko. Od začát-
ku tohoto měsíce je k plnému využití v oblasti služeb, lehkého a středně těžkého prů-
myslu připraveno v areálu bývalého Dolu Dukla území o rozloze 32 hektarů, z nichž 4 
patří městu a zbývající plocha soukromému vlastníku.

V rámci nově budovaného polyfunkčního území dnes s názvem Industrial Park byla 
ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a společ-
ností RPG realizována kompletní technická infrastruktura pro budoucí využití.

Pro vážné zájemce se naskýtá možnost vybudování nových hal na 4 hektarech po-
zemků. Prioritou zůstává záměr, aby tak vznikly podniky s lehkým a středně těžkým 
průmyslem s maximálně možným počtem pracovních míst. Nejdůležitějším cílem dění 
kolem areálu zůstává vytváření nových pracovních míst. Velmi vážně se uvažuje o 
možnosti vytvoření inkubátoru řemesel, ve kterém by mohli podnikat nebo získávat 
praxi lidé po vyučení v některém z řemeslných učebních oborů.                              -jn- 

Náhradní doba pojištění

Péče o dítě do 4 let

Péče o bezmocnou/závislou osobu

jsou doby, které se do doby pojištění 

pro nárok na odchod do důchodu počítají 

jen určitou částí. Jsou to některá z obdo-

bí, kdy jsme nevydělávali, a přesto se ty-

to doby započítávají do "odpracovaných 

let" pro důchod.

Náhradní doba se do důchodu počítá 

jen tehdy, pokud trvala alespoň jeden 

rok.

V plném rozsahu se do doby pojištění 

započítává doba osobní péče o dítě do 4 

let věku.

V plném rozsahu se do doby pojištění za-

počítává doba, kdy dlouhodobě pečuje-

me doma o svého blízkého, který byl pro 

nepříznivý zdravotní stav závislý na naší 

pomoci. Jde o:
! osobní péči o osobu mladší 10 let, zá-

vislou na péči druhé osoby v I. stupni zá-

vislosti (lehká závislost)
! osobní péči o osobu jakéhokoliv věku, 

která je závislá na péči druhé osoby ve 

II., III. nebo IV: stupni závislosti (středně 

těžká, těžká a úplná závislost). Hodnotí 

se doba péče o osoby blízké a od 1. 7. 

2001 také o osoby žijící ve společné do-

mácnosti.
! před 1. 1. 2007 byla důvodem pro zápo-

čet péče jakožto náhradní doby pojištění 

péče o osobu v různém stupni bezmoc-

nou

Osobou blízkou je v zásadě rodinný 

příslušník - manžel, manželka, příbuzný 

v řadě přímé, dítě vlastní, osvojené nebo 

převzaté do trvalé péče nahrazující péči 

rodičů, dále sourozenec, zeť, snacha ne-

bo manžel rodiče (kteréhokoliv z manže-

lů). Neuznává se péče o osoby závislé, 

které nejsou osobou blízkou a ani nežijí s 

pečující osobou v domácnosti.

Dobu péče prokážeme rozhodnutím 

OSSZ (v Praze Pražské, v Brně Měst-

ské) o době a rozsahu péče. Návrh na za-

hájení řízení o vydání tohoto rozhodnutí 

můžeme podat nejdříve po skončení pé-

če, nebo během trvání péče v souvislosti 

se žádostí o důchod, nejpozději však do 

dvou let od skončení péče. K návrhu mu-

síme přiložit:
! doklad prokazující naši totožnost
! doklad prokazující totožnost opečová-

váné osoby (občanský průkaz, úmrtní   

list, rodný list dítěte)

! potvrzení krajské pobočky Úřadu práce 

prokazující dobu poskytování péče a stu-

peň závislosti nebo potvrzení o délce po-

skytování příspěvku při péči o blízkou 

osobu
! doklad prokazující náš příbuzenský 

vztah k dané osobě (např. rodné listy, z 

nichž vyplývá vzájemná příbuznost 

osob, oddací listy apod.)
! pokud nejde o blízkou osobu, musíme 

prokázat vedení domácnosti nás a ope-

čovávané osoby, například čestným pro-

hlášením. Přitom domácnost tvoří fyzic-

ké osoby, které spolu trvale žijí a společ-

ně uhrazují náklady na své potřeby.

V plném rozsahu se do doby pojištění 

započítává doba výkonu základní vojen-

ské služby, nejsme-li vojáky z povolání.

Ve výši 80 % se započítává doba, kdy 

jsme se soustavně připravovali na bu-

doucí povolání studiem na střední nebo 

vyšší odborné škole (dále jen "střední 

škola") nebo vysoké škole v České re-

publice, a to po dobu prvních šesti let to-

hoto studia po dosažení věku 18 let v ob-

dobí před r. 2010.

V rozsahu 80 % se nám do doby pojiš-

tění započítává i doba, kdy jsme byli v evi-

denci úřadu práce jako uchazeči o za-

městnání, jestliže nám náležela podpora 

v nezaměstnanosti nebo podpora při re-

kvalifikaci, a v rozsahu tří let také doba, 

kdy nám tyto dávky nenáležely.

Přitom rozsah, v jakém se nám zapo-

čítá doba evidence u úřadu práce, závisí 

na tom, kdy jsme byli nezaměstnaní a 

zda jsme dostávali podporu v nezaměst-

nanosti.

! před 1. 1. 1996 se započítává plně bez 

jakéhokoliv omezení
! po 31. 12. 1995 se započítává tehdy, po-

kud byla vyplácena podpora v nezaměst-

nanosti nebo podpora při rekvalifikaci
! doba, po kterou podpora nebyla vyplá-

cena, se započítává v rozsahu nejvýše tří 

let. (Doba tří let se zjišťuje zpětně od vzni-

ku nároku na důchod s tím, že z doby, kte-

rá byla získána před dosažením 55 let lze 

Vojenská služba

Studium

Doba evidence na úřadu práce

Doba vedení v evidenci uchazečů o 

zaměstnání

brát jen jeden rok.)

Jestliže jsme byli vedeni v evidenci 

úřadu práce do 31. 12. 2009, hodnotí se 

pro posouzení nároku na důchod plně, 

ale pro výši důchodu jen v omezeném roz-

sahu 80 %.

Doba evidence u úřadu práce získaná 

po 31. 12. 2009 se pro nárok na důchod i 

jeho výši hodnotí pouze v rozsahu 80 %.

V rozsahu 80 % se do doby pojištění za-

počítává doba:
! kdy jsme byli jako osoba se zdravotním 

postižením zařazeni v teoretické a prak-

tické přípravě pro zaměstnání nebo jinou 

výdělečnou činnost
! pokud jsme brali invalidní důchod pro 

invaliditu 3. stupně z českého pojištění, a 

to do dosažení důchodového věku (platí i 

pro nás i tehdy, pokud nepobíráme tento 

důchod, ale splňujeme podmínky nároku 

na něj a pobíráme výsluhový příspěvek 

nebo příspěvek za službu podle zvlášt-

ních zákonů)
! pokud u nás po skončení naší výděleč-

né činnosti, která zakládala účast na ne-

mocenském pojištění podle zvláštního 

předpisu, trvala: 

- dočasná pracovní neschopnost, kte-

rou jsme si nepřivodili úmyslně, pokud ta-

to dočasná pracovní neschopnost vznik-

la v době naší výdělečné činnosti nebo v 

ochranné lhůtě podle zvláštního předpi-

su,

- karanténa nařízená podle zvláštního 

právního předpisu v době výdělečné čin-

nosti nebo v ochranné lhůtě podle zvlášt-

ního právního předpisu,

- podpůrčí doba pro poskytování ošet-

řovného,

- podpůrčí doba pro poskytování peně-

žité pomoci v mateřství v období před po-

rodem. 

Pro účely nároku na starobní důchod 

se náhradní doby hodnotí plně, jestliže 

jsme je získali před 1. 1. 2010. Pokud 

jsme je získali až po 31. 12. 2009, budou 

se redukovat na 80%.

Zdroj: www.duchody-duchodci.cz
                                        redakce ZB

Další náhradní doby pojištění zapo-

čítané částečně

Náhradní doby - započítání


