
Rada svazu jednala o hospodaření a rozpočtu pro rok 2013… 

Valná hromada navázala na předchozí činnost

Připravuje se II.Sněm OS PHGN

Odborářské noviny * Číslo 5 * Ročník XXIII * 7. března 2013

Představ si, Karle! Dneska ráno v metru 

vstali tři chlapi, aby mi uvolnili místo.

A vešla ses, Máňo?

Nejdůležitější změny v roce 2013

Podpis kolektivní smlouvy zatím v nedohlednu

Pokračování z minulého čísla ZB...

Pokračování na straně č. 2...
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Provoz na silnicích
Autoškoly
Začne platit nový zákon o autoškolách. Zavádí roční řidičské průkazy na zkoušku, 

jízdy už navíc nebudou probíhat v oblastech se slabým provozem, například na venko-
vě, ale vždy ve městě. Řidiče bude snímat kamera a jízda bude kontrolována pomocí 
GPS. Před písemným testem budou muset uchazeči složit test vnímání rizik v provo-

V Praze se 20. února 2013 uskutečnilo zasedání                  
IV. Rady OS PHGN. V úvodu předseda svazu Bc. Jan Sábel in-
formoval radu o realizaci prodeje hotelů Fontána v Luhačovi-
cích.

Prodej se dosud jeví jako nereál-
ný, protože se zatím nenašel serioz-
ní zájemce o koupi. Případný návrh 
kupní smlouvy by byl předložen radě 
k posouzení a projednání v dubno-
vém termínu před zasedáním II. Sně-
mu OS PHGN. Předseda Sábel vyjá-
dřil přesvědčení, že lepší než prodej 
nemovitostí za každou cenu je udr-
žet dosavadní nájemní vztah. Záro-
veň bude třeba investovat do opravy 
omítek balkonů v hotelu Fontána 2. 
Rada svazu tuto investici schválila.

Rada po projednání a zapracová-
ní připomínek vzala rovněž na vědo-

mí návrh rozpočtu svazu na rok 
2013 a uložila předsedovi Sábelovi 
předložit návrh rozpočtu jednání de-
legátům sněmu svazu. Rada také 
schválila termín a místo konání II. 
Sněmu OS PHGN, který se uskuteč-
ní 18. dubna v Luhačovicích. V této 
souvislosti uložila členům svazu na-
hlásit na sekretariát v Praze do     
29. března jmenovitě delegáty sně-
mu a členy mandátové a návrhové 
komise sněmu.

První místopředseda odborového 
svazu Jaromír Franta přivítal nové 
členy rady – Bc. Moniku Němcovou, 

Tomáše Gulčíka a Ing. Luďka Pro-
cházku. Informoval radu o vyjedná-
vání odvětvové smlouvy. Ocenil prá-
ci vyjednávacího týmu odborového 
svazu, jeho připravenost, odbornost 
a nasazení. I díky tomu se povedlo 
vyjednat velmi výhodné odvětvové 
smlouvy pro zaměstnance našich od-
větví.

Místopředseda Franta spolu s 
předsedou Sábelem informovali o 
jednání Rady ČMKOS, konkrétně o 
novele horního zákona a o tripartitě, 
která by se měla zabývat právě hor-
ním zákonem a surovinovou politi-
kou státu. Jaromír Franta se poza-
stavil nad tím, že při schvalování no-
vely horního zákona, která je pro stát 
i naše resorty velice nevýhodná, hla-
sovalo pro její schválení i sedm po-
slanců ČSSD, i když regionální 

V zasedacím sále budovy OKD, a.s. v Ostravě se 20. února 
2013 konala Valná hromada důchodců OKD. Celé akce se zú-
častnilo 51 delegátů zastupujících na 10 tisíc členů sdruže-
ných ve 36 organizacích. Za Nadaci OKD se jednání zúčastnil 
její mluvčí V. Sobol.

V úvodu valné hromady zazněla 

hornická hymna a pak již její řídící  

M. Machálek uvítal všechny delegá-

ty a hosty. Dále proběhly potřebné 

schvalovací procedury - volby komi-

sí ( návrhová, mandátová a volební).

Se zprávou o činnosti vystoupil 

předseda Koordinačního výboru dů-

chodců OKD /KVD/ K.Bajtek, který 

nejdříve popsal nepříznivé okolnos-

ti, které za uplynulé období kompli-

kovaly život seniorů. Od zvyšování 

daní, cen bydlení a energií, snižová-

ní valorizace důchodů až po lékovou 

politiku vlády a privatizaci zdravot-

nictví.

Kladně pak hodnotil činnost KVD, 

který se pravidelně měsíčně schází 

a zabývá se problematikou života se-

niorů a možnými návrhy zlepšení je-

jich sociálních podmínek. V rámci 

jednání výboru jsou pak přínosem 

setkání s řediteli nemocnic, penzio-

nů a domovů důchodců. Horší je to s 

poslanci a senátory, kteří často 

„nemají čas“ a jsou velmi zane-

prázdněni. Výbor aktivně přistupuje 

k zajištění činnosti klubů důchodců. 

V této souvislosti zmínil předseda 

Bajtek i finanční podporu 206 tisíc ko-

run, které v rámci projektu vloni seni-

oři obdrželi na činnost od Nadace 

OKD. Jejímu zástupci V. Sobolovi 

proto poděkoval za podporu a vstříc-

nost. Svůj dík vyjádřil i za spolupráci 

s hornickými odbory na úrovni svazu 

i SHO. 

Připomněl také, že senioři aktivně 

působí na úrovni krajů i celé republi-

ky /Rady seniorů ČR, Asociace dů-

chodců odborářů atd./ a snaží se 

ovlivnit řídící orgány s cílem zlepšit 

p Snímek členů /včetně našich zástupců/ Rady OS PHGN na jednání v Praze...

p Snímek delegátů valné hromady při schvalování programu jednání...

Značně rozladěni odešli z posledního vyjednávání Kolektivní smlouvy 

OKD, a.s. zástupci odborů.  Naším cílem bylo dojednat zbývající ustanovení 

mzdové části a zaměřit se hlavně na tarify. Přes veškerou snahu se tento 

úkol nepodařilo splnit a zaměstnavatel vyjednávání snad už záměrně prodlu-

žuje. Není přece možné, aby teprve na konci února 2013 analyzoval některá 

ustanovení, když návrh kolektivní smlouvy byl předán již v srpnu roku 2012. 

I přes veškeré problémy, se kterými se OKD potýká, trváme na dodržení 

ustanovení „Kolektivní smlouvy vyššího stupně“ a požadujeme navýšení tari-

fů. Jen tak může být zajištěn růst mezd „VŠEM“ zaměstnancům a pokrytí in-

flace. Vždyť jsou přece známy výsledky OKD za posledních deset let a v žád-

ném případě nelze říci, že jsou špatné. Naopak jsou vynikající a přechodné 

neúspěchy s prodejem a s cenou uhlí přece nemohou ohrozit tak významnou 

firmu a už vůbec není možné, aby tyto krátkodobé problémy měly vliv na 

mzdy zaměstnanců. Odměňování v hornictví je třeba neustále zvyšovat, pro-

tože úroveň mezd neodpovídá obrovské dřině a riziku spojenému s pracov-

ními podmínkami v důlním prostředí.  

Dobrým počinem je fakt, že byly sjednány nové „Katalogy pracovních čin-

ností“, které odpovídají skutečnosti. Byly vytvořeny dvě skupiny, které se po-

kusí dojednat všechny příplatky a dále pak Přílohu č. 1, která se zabývá 

„Zásadami poskytování mzdy za práci ve ztíženém pracovním prostředí“. 

V první polovině roku 2013 bude pro zaměstnance platná stávající kolek-

tivní smlouva včetně mzdové části s tím, že obě strany budou nadále vyjed-

návat o příplatcích a bude pokračovat jednání o navýšení tarifů. 

Doufejme, že kolektivní vyjednávání nakonec dospěje ke zdárnému vý-

sledku a ne ke sporu tak, jak tomu bylo v minulém roce.

                                                                     Ing.J.Pytlík, předseda SHO

zdař bůh
ČTRNÁCTIDENÍK SDRUŽENÍ HORNICKÝCH ODBORŮ

OKD  OSTRAVA

ICN KR ÝO CH H Í  ON DE BŽ OU

RR

ŮD
S



pokračování ze str.č.1

pokračování ze str.č.1

Rada svazu jednala o hospodaření a o rozpočtu pro rok 2013… 

Lidí ve věku nad 60 let bude neustále přibývat… 

Připravuje se II.Sněm OS PHGN

Obchod roku za 200 miliard korun

Ceny koksovatelného uhlí rostou

ČSSD s ním zásadně nesouhlasí. 
Odborový svaz zpracoval věcné při-
pomínky k tomuto zákonu, které bu-
dou zveřejněny v příštím čísle HGN.

Rada ČMKOS rovněž jednala o 
přípravě sjezdu ČMKOS, který se 
uskuteční v příštím roce. Sjezd by 
měl projednat novou strukturu vede-
ní konfederace. Svaz odmítá návrh, 
že by v čele ČMKOS měli být neuvol-
nění předseda a místopředsedové. 
V takovém případě by členské odbo-
rové svazy neměly s kým jednat. Od-
borový svaz bude prosazovat, aby 
ČMKOS vedl předseda a místopřed-
seda, a to oba na plný úvazek.

Velká diskuse proběhla k proble-
matice dohody svazu se Sdružením 
nájemníků (SON). Václav Sacha z 
VOKD Ostrava měl obavu, že svaz 
nemá kontrolu, jestli jeho členové do-
statečně využívají bezplatných kon-
zultací v regionálních poradnách 
SON. Navrhnul, aby zájemci o od-
bornou pomoc SON museli žádat 
své základní organizace o potvrze-
ní. Místopředseda odborového sva-
zu Ing. Jaromír Pytlík vyjádřil pře-
svědčení, že stávající systém pora-
den SON svazu vyhovuje a jako pří-
klad uvedl, že v souvislosti s proble-
matikou bytů RPG v Ostravě zorga-
nizoval na jedné šachtě jednání za-
městnanců dolu s odborníky z regio-
nální porady SON v Ostravě. Jedná-

ní se zúčastnilo kolem dvou stovek 
zaměstnanců. Rada svazu návrh   
V. Sachy zamítla, potvrdila platnost 
dohody se SON i pro letošní rok a ulo-
žila, aby před schválením další doho-
dy rada vyhodnotila činnost za uply-
nulé období. Zároveň uložila, aby v 
časopise SHO OKD Zdař bůh a ve 
svazovém časopise HGN vyšel úpl-
ný přehled regionálních poraden 
SON. Místopředseda SHO OKD Ing. 
Jaroslav Vlach informoval, že rada 
svazu nominuje do Regionální rady 
OS ČMKOS Moravskoslezského 
kraje Bc. Moniku Němcovou.Sou-
hrnnou informaci o kontrolní činnosti 
za rok 2012 podal radě svazový in-
spektor Ing. Ivo Kavka.Rada vzala 
na vědomí informaci svazového 
právníka JUDr. Antonína Těšíka o 
změnách, ke kterým dojde v občan-
ském zákoníku a zákoníku práce od 
1. ledna 2014.                          (kov)

Valná hromada navázala na předchozí činnost

Seniorské dilema v ČR: Zaplatit nájem či jíst?

úroveň života seniorů. V této souvis-

losti vystoupil i L.Pásek, který půso-

bí právě na úrovni kraje i České re-

publiky.

V následné diskusi pozdravil jed-

nání mluvčí OKD V.Sobol a podal in-

formace k současné situaci  firmy, 

která je nyní vzhledem k ekonomic-

ké krizi ve světě obtížná. Hovořil rov-

něž o rozvojových projektech – těž-

ba pod Karvinou a průzkum uhelné-

ho ložiska Frenštát. Přislíbil také dal-

ší spolupráci firmy se seniory a pod-

poru jejich činnosti i do budoucna. 

Na jeho vystoupení reagovali dele-

gáti a vyzvali jej, aby OKD důchod-

cům uhradilo daň, kterou od letošní-

ho roku zatížil deputátní uhlí ministr 

Kalousek. Mluvčí slíbil, že tento po-

žadavek bude tlumočit vedení firmy. 

Senioři V. Sobolovi také připomněli 

svou těžkou situaci spojenou s výš-

kou nájmů v bytech RPG. Proto se ta-

ké v konečném usnesení valné hro-

mady objevil požadavek na pozvání 

zástupce RPG na jednání KVD.

V závěru jednání pak proběhla vol-

ba nového 12členného Koordinační-

ho výboru, který bude později o jed-

noho člena ještě doplněn. Nový vý-

bor nakonec zvolil i předsedu, kte-

rým se opět stal Karel Bajtek a dva 

místopředsedy – Jaroslava Gongola 

a Milana Machálka.                     red 

p Předseda KVD Karel Bajtek...

Životní situace seniorů, zdravotně postižených občanů, sa-
moživitelek s dětmi a dalších sociálně vyloučených skupin se 
v důsledku vládních restrikcí zhoršuje. Situaci zhoršuje i de-
vastace sociálního bydlení v České republice.

Na toto téma se 22. února v Domě 
odborových svazů v Praze konala tis-
ková konference pořádaná Sdruže-
ním nájemníků ČR (SON).

„V Česku žije 2 389 083 osob star-
ších 60 let v 1 486 301 domácnos-
tech. Nejnižší penze, to je do 8000 
korun, pobíralo řádově 150 tisíc 
osob. Na průměrnou starobní penzi 
nedosáhlo 53,59 % celkového počtu 
důchodců. Náklady na bydlení u sa-
mostatně žijícího seniora přitom pře-
kračují 40 % jeho příjmů. Přitom hra-
nice společenské přijatelnosti nákla-
dů na bydlení je v Česku nastavena 
na úrovni 30 % a v Praze na úrovni 
35 % příjmů. Jde o jednu z nejvýše 
stanovených hranic nákladů na byd-
lení z celé Evropy. Problém neúměr-
ně vysokých nákladů na bydlení je u 
starších seniorů navíc násoben níz-
kými příjmy,“ uvedl předseda Rady 
seniorů ČR Zdeněk Pernes.

„Tato situace se stává neúnosnou 
a v rámci zemí EU naprosto ojedině-
lou. A rezorty, které za tragickou situ-
aci zodpovídají, tedy ministerstvo 
pro místní rozvoj a ministerstvo prá-
ce a sociálních věcí, si problém soci-
álního bydlení přehazují jako horký 
brambor. Pro řešení této situace je 
nutné konečně přijmout zákon o soci-
álním bydlení. Naše strana vnímá po-
třebu zajištění sociálního bydlení 
pro občany jako jednu ze stěžejních 
otázek,“ řekl novinářům místopřed-
seda Senátu ČR a místopředseda 
ČSSD Zdeněk Škromach.

„Stav totální nečinnosti v této otáz-
ce trvá v Česku již osm let. I když se 
koaliční vláda Petra Nečase ve 
svém programovém prohlášení za-
vázala otázku bydlení a hlavně soci-
álního bydlení řešit, neudělala pro to 

vůbec nic,“ uvedl předseda SON Mi-
lan Taraba.

„Stát sice poskytuje příspěvek na 
bydlení a doplatek na bydlení, ale v 
praxi tyto nástroje selhávají. Kritéria 
jsou nastavena tak, že ani senioři s 
nejnižším důchodem, který letos činí 
3100 korun, na ně nedosáhnou! Žád-
ný ze současných nástrojů v otázce 
zabezpečení bydlení sociálně po-
třebným občanům nepředstavuje 
systémové řešení, které by umožni-
lo předcházet sociálnímu vyloučení 
celých skupin obyvatelstva. V Evro-
pě jsou pouze dvě země, které nema-
jí otázku sociálního bydlení ošetře-
nou zákonem. Českou je jednou z  
nich,“ doplnil Taraba.

„ČSSD ve spolupráci s Radou se-
niorů a Sdružením nájemníků kon-
zultuje přípravu zákona o sociálním 

bydlení. Do budoucna bude nutné 
provést změnu konstrukce příspěv-
ku na bydlení a doplatku na bydlení 
tak, aby na tyto dávky dosáhli právě 
ti nejpotřebnější. Dále je třeba při-
jmout zákon o sociálním bydlení a vy-
pracovat systém podpory výstavby 
seniorských bydlení, včetně domů s 
pečovatelskou službou,“ uvedl Škro-
mach.

Musíme přenést kompetence a 
povinnosti, ale také i finanční pro-
středky na obce, protože budování 
systému sociálních služeb se státu 
vyplatí. Domy s pečovatelskou služ-
bou pomohou omezit hrozbu chudo-
by seniorů a zároveň budou zdrojem 
pracovních příležitostí, navrhuje 
Zdeněk Škromach. České republice 
chybí zákon o sociálním bydlení, vlá-
da tuto otázku neřeší, i když se k to-
mu zavázala ve vlastním programo-
vém prohlášení. To má tragické do-
pady zejména na neúplné rodiny s 
dětmi a seniory. Zaznělo to na dneš-
ní tiskové konferenci. 

pNa snímku zleva předseda Rady seniorů Zdeněk Pernes, předseda SON 
Milan Taraba, místopředseda Senátu ČR Zdeněk Škromach a tisková mluvčí 
ČMKOS Jana Kašparová.                                                     (Text a foto: pek)

Zatímco v Bulharsku a Albánii řeší ČEZ vážné problémy, v 
Česku se jeho vedení podařilo uzavřít jeden z největších ob-
chodů v historii. Nedávno zažehnaly ČEZ a těžařská společ-
nost Pavla Tykače Czech Coal podle několika zdrojů HN 
všechny vzájemné spory a v nejbližších dnech podepíší 
smlouvu o dodávkách uhlí na desítky let dopředu. Jejich hod-
nota přesahuje 200 miliard korun.

Pro obě společnosti je dohoda malou revolucí. "Můžu říci, že jsme se asi poprvé do-

stali z pozice protivníků do role partnerů," říká člen vedení Czech Coal, který je sezná-

men s průběhem jednání. A zároveň z obou táborů zní: Kdyby takovou dohodu uzaví-

rali standardní partneři, byla by již dávno hotová.

Součástí smlouvy je i dohoda o neútočení. Obě společnosti se více méně zřeknou 

jakéhokoliv pokračování současných sporů, které vedou na mnoha úrovních. Vinou le-

titých tahanic u českých soudů i evropského antimonopolního úřadu se nyní firmy po-

jišťují kvůli každé drobnosti.

Velmi detailně se například zpracovává opce na případný prodej druhé největší tu-

zemské tepelné elektrárny Počerady firmě Pavla Tykače. Termíny, kdy budou obě stra-

ny tuto otázku řešit, jsou pevně stanoveny. První je za dva roky, poslední za deset let. 

Vždy jsou spojeny s nutnými investicemi na kompletní modernizaci po roce 2020.

Obě firmy se rovněž dohodly na ročních dodávkách až šesti milionů tun uhlí z dolu 

Vršany pro Počerady, a to až do vytěžení všech zásob v dolu. Tedy na 30 až 50 let. Elek-

trárně skončila dlouhodobá smlouva na konci roku. Obě strany se loni několik měsíců 

snažily ceny uhlí pro letošek dohodnout, ale právě to byl jeden z ostrých sporů, který 

nedokázaly překonat.

"To, že se vyřešily všechny nejasnosti, ale neznamená, že se některé body nemo-

hou opět otevřít," zůstává ostražitý člen představenstva ČEZ, který nechtěl být jmeno-

ván. A opatrnost je namístě. Jednání trvají již více než rok, dokumentace má přes 60 ki-

logramů a i přes zlepšení přetrvává mezi oběma stranami určitá nedůvěra. I proto se 

finální dohoda neustále odsouvala. Ještě v prosinci naznačovaly zákulisní informace 

možný krach jednání.

Podle expertů je smlouva výhodná pro obě firmy. Pokud lze někoho označit za pora-

ženého, je to společnost EPH Daniela Křetínského. I ta se totiž s Czech Coal již dlouho 

pře o ceny uhlí a dodávky pro její společnost Elektrárny Opatovice. Spor Tykače s ČEZ 

se Křetínskému hodil. Bez nasmlouvaných odběratelů by Tykač nepřežil, a EPH tak 

mohla požadovat výhodnější cenu. Teď už to tak snadné mít nebude.

Uhlí pro Počerady - 6 MILIONŮ TUN

Tolik uhlí z dolu Vršany bude Czech Coal ročně dodávat pro druhou největší českou 

tepelnou elektrárnu Počerady, kterou vlastní ČEZ.                                          P. Lukáč

Č tv r t le tn í  smluvní  ceny  

k o k s o v a t e l n é h o  u h l í  u  

společnosti BHP Billiton, která je 

největším světovým vývozcem 

této komodity, mohou vzrůst o     

6 procent na $ 175 za tunu. 

Zvýšení  cen by mě lo  být  

výsledkem zvýšené poptávky ze 

strany čínských a japonských 

výrobců oceli.

 „Během několika příštích dnů by 

měly dorazit informace o nastavení 

měřítka pro druhé čtvrtletí tohoto 

roku, ale myslíme si, že 175 dolarů 

za tunu je pravděpodobná úroveň ce-

n. To je mírný nárůst a pro JSW / 

Jastrzębska Spółka Węglowa/ je 

dalším rizikem kurz zlotého vůči 

dolaru v druhém čtvrtletí. Ve druhé 

polovině roku 2013, očekáváme 

další zvýšení cen koksovatelného 

uhlí,“ říká Artur Iwanski, polský 

analytik DM PKO BP. Zvýšení cen 

koksovatelného uhlí začalo už v 

lednu a únoru letošního roku. Na 

začátku února tuna černého uhlí v 

přístavech Quennslandu v Austrálii 

stála 172,5 US dolarů, což bylo o 8,1 

procenta více, než na konci čtvrtého 

čtvrtletí roku 2012. Zdroj: wnp.pl

Pokračování ze strany č. 1...

Nejdůležitější změny v roce 2013

zu. Změnit by se měla i současná organizace zkušebních komisařů. Místo současných 
500 komisařů by se jejich počet měl snížit na 300. Ti by ale na rozdíl od současné praxe 
vykonávali zkušební činnost jako hlavní pracovní náplň.

Na skútr i s oprávněním "B"
Na silný skútr nebude třeba dělat nové zkoušky. Od 19. ledna by měli všichni držite-

lé řidičského oprávnění skupiny B (dnes s malým motocyklem do 50 ccm a s kon-
strukční rychlostí 45km/h) obdržet zároveň i řidičské oprávnění k řízení silnějších stro-
jů – a to o obsahu 125 ccm a do výkonu 11 kW s automatickou převodovkou.

Ochrana před drahými půjčkami
Lidé budou více chráněni před firmami nabízejícími drahé půjčky. Novela zákona o 

spotřebitelském úvěru zavádí možnost odstoupit od smlouvy o zprostředkování do 14 
dnů bez sankce, zakazuje používání směnek a šeků či volání na předražené telefonní 
linky. Za nesplnění zákonem uložených povinností bude hrozit až dvacetimilionová po-
kuta.

Manželé a manželky neplatičů v nebezpečí
Exekutor bude moci sebrat peníze i z účtu manžela nebo manželky, včetně obsta-

vení platu, a to i tehdy, pokud o dluhu svého partnera neměli nejmenší tušení. Novinka 
souvisí s novelou občanského soudního řádu a novelou exekučního řádu. Nově se ta-
ké budou moci v rámci exekucí dražit i členská práva v bytových družstvech.

Neplatič alimentů může přijít o řidičák
Člověku, jenž se nemá k placení výživného na nezletilé děti, bude moci exekutor od 

ledna nechat zabavit řidičák. Exekuční příkaz bude možné zrušit u lidí, kteří prokážou, 
že řidičské oprávnění nezbytně potřebují k uspokojování základních životních potřeb, 
například ke své práci. Druhou možností bude dluh na alimentech zaplatit.

Jednotné maturity
Středoškoláci se už nebudou muset rozhodovat mezi lehčí a těžší státní maturitou. 

Od příštího roku bude pouze jedna úroveň obtížnosti. Navíc písemné práce z českého 
jazyka bude hodnotit sama škola a nebudou se opravovat centrálně, jako tomu bylo le-
tos.

Mění se sazby stravného
S Novým rokem dochází k pravidelné valorizaci sazeb tuzemského stravného. 

Sazby upravuje nový zákoník práce, jiné ceny platí pro zaměstnance v podnikatelské 
sféře a jiné pro zaměstnance ve státní správě. Zvýšení je řádově v jednotkách korun.

Zdroj: Hospodářské noviny

Půjčky a exekuce

Školství

Zaměstnanci



Smlouva se Sdružením nájemníků ČR o poskytování služeb členům OS PHGN platí i pro letošní rok...

Neauditované výsledky za rok 2012 a aktualizace strategie Společnosti... 

S byty to někdy není jednoduché
Zahraniční dálniční známky 
a kupóny lze koupit i v Česku

Polovina české populace nepracuje

Jak se v roce 2012 vedlo společnosti NWR?

V Česku dochází v současné době k řadě doslova převrat-
ných změn v bytové oblasti. Přechod na smluvní nájemné, no-
vý občanský zákoník a nové koncepce bytové politiky v ČR vy-
žadují značnou pozornost nájemníků i majitelů bytů.

Odborový svaz PHGN proto uza-

vřel se Sdružením nájemníků ČR 

(SON) v roce 2011 dohodu o vzá-

jemné spolupráci při zajišťování 

práv nájemců a uživatelů bytů při ře-

šení bytové problematiky. 

SON se ve smlouvě zavazuje po-

skytovat ve svých poradnách čle-

nům svazu zdarma následující služ-

by: odborné konzultace pro nájemce 

obecních, družstevních a nájemních 

bytů se soukromým vlastníkem, čle-

nům bytových družstev v nájemním i 

vlastnickém stavu a též vlastníkům, 

kteří svůj byt užívají sami. SON se 

rovněž zavázal zodpovídat případné 

e-mailové či písemné dotazy. Rada 

svazu chápe tuto dohodu jako rozší-

ření škály služeb, kterou odborový 

svaz poskytuje svým členům, a pro-

to prodloužila její platnost i na letošní 

rok. 

V tomto čísle HGN přinášíme vy-

braný přehled regionálních poraden 

SON, na které se naši členové mo-

hou v případě potřeby obrátit: 

občasná poradna, T. G. M. 650, 

tel: 733 604 828, son@cmkos.cz. 

Konzultace: konzultace dle telefo-

nického objednání.

FRÝDEK MÍSTEK:

OSTRAVA, Krajské poradenské 

a informační centrum: 

HAVÍŘOV ‐ MĚSTO: 

OSTRAVA 3 - JIH -  HRABŮVKA 

(Kulturní dům K-TRIO): 

ulice 28. října 165/68, tel: 604 598 

939, 604 928 313

stálá poradna, Palackého 689/2, 

tel: 777 810 174, 723 697 356, 604 

598 939, son.havirov@kazaweb.cz.   

Konzultace: druhý a čtvrtý pra-

covní čtvrtek v měsíci od 16.30 ‐ 

18.00 hod.

občasná poradna, Dr. Martínka 

1439/4, tel: 604 598 939, 775 364 

480  

Konzultace: 2. čtvrtek v měsíci od 

16.00 ‐ 18.00 hod. dle telefonické do-

hody.

                                  redakce ZB

Cestování autem do zahraničí je v současné době velmi jed-
noduché. Jednak v Evropě na hranice narazíte jen občas a 
hlavně na internetu se dá dopředu přesně nastudovat celá tra-
sa včetně nutných poplatků. 

To je velká výhoda, především po-
kud chcete jet do země, kde se ne-
platí mýto, ale je nutná dálniční či ji-
ná nálepka. Prakticky všechno po-
třebné si můžete koupit ještě před 
cestou u nás doma.

Dálniční známky kromě České re-
publiky využívají také na Slovensku, 
v Rakousku, Švýcarsku, Slovinsku a 
Maďarsku. A všechny se dají koupit 
na pobočkách ÚAMK, ABy nebo Au-
toturistu. Problém může nastat pou-
ze u maďarské dálniční známky, kte-
rá je elektronická a u nás se dá kou-
pit pouze na pobočkách v Praze ne-
bo Brně. 

„Maďarská dálniční známka se po-
řizuje pomocí elektronického systé-
mu, který nebývá v zahraničí non-
stop. Proto se vyplatí s dostatečným 
předstihem zjistit, kde a za kolik 
známku seženu,“doporučuje Filip 
Hoffman z ÚAMK. Desetidenní 
známka pro osobní auto stojí 350 ko-
run. Do Maďarska však můžete vyra-
zit i bez dálniční známky, protože ne 
všechny tamní silnice jsou zpoplat-
něny. 

V Rakousku vedle dálniční 
známky platíte i mýto 

Zhruba 250 korun stojí desetiden-
ní známky na Slovensku a v Ra-
kousku, naproti tomu týdenní slovin-
ská známku vyjde až na 430 korun. 
Pouze roční dálniční kupón mají ve 
Švýcarsku, stojí přes 800 korun a bo-
hužel, i když vaše vybraná trase ve-
de mimo dálnici, stejně si ho musíte 
pořídit. 

„Při vjezdu do Švýcarska po dálni-
ci obdržíte známku automaticky od 
celní správy a musíte ji na místě za-
platit, jinak nebudete moct pokračo-
vat dál v jízdě,“ říká Hoffman. 

Poněkud specifické je Rakousko. 
V zemi našich jižních sousedů se 
totiž vedle dálnic platí mýto i za prů-

jezd některých průsmyků a tunelů. 
„Cena za průjezd jednoho úseku mů-
že vyjít na čtyři nebo pět eur,“ dodá-
vá. 

V Německu nemají dálniční 
kupóny, ale ekoplakety 

Jako bílá vrána tak působí bez-
platné německé silnice, ovšem tady 
mají pro řidiče připravenu jinou spe-
cialitu. Kdo jen neprojíždí, ale cíleně 
míří do některého z německých 
měst, velmi pravděpodobně bude po-
třebovat nálepku prokazující ekolo-
gickou normu jeho auta. Dá se zís-
kat i na našich stanicích technické 
kontroly, kde vám po předložení vel-
kého technického průkazu a zapla-
cení 300korunového poplatku vysta-
ví nálepku. Nebo si ji můžete zařídit 
poštou. 

Problém je, že v Německu se 
nejen neustále zvyšuje počet měst, 
kde platí ekologické zóny, ale záro-
veň se také zpřísňují. Aktualizovaný 
seznam se dá najít například na 
stránkách Dekry. 

„Na těchto stránkách se motoris-
tům snažíme podávat úplné infor-
mace včetně podrobných mapek, z 
nichž je patrné, ve kterých částech 
konkrétního města platí emisní zó-
na,“ uzavírá Miroslav Lhoták. A do 
center některých měst, například do 
Berlína nebo Frankfurtu, se už auta 
sčervenou plaketou nedostanou. 
Zdroj: motožurnál

Společnost New World Resources Plc (dále jen „NWR“ ne-
bo „Společnost“) oznámila 21. února své neauditované hos-
podářské výsledky za rok 2012 a aktualizaci strategie NWR s 
cílem zaujmout pozici evropského lídra v těžbě a prodeji kok-
sovatelného uhlí. Uvádíme část zveřejněné zprávy:

Souhrn provozních údajů za rok 
2012 

Komentář předsedy představen-
stva

§
koeficient LTIFR2 poklesl o 2,5 % na hod-
notu 7,45. 
§ Hluboce litujeme ztráty pěti lidských 

životů, které si práce v dolech letos vyžá-
dala. I nadále budeme vyvíjet maximální 
úsilí k dosažení provozu bez smrtelných 
zranění. 
§ Těžba uhlí dosáhla výše 11,2 mil. tun 

a externí prodeje uhlí činily 9,7 mil. tun. 
§ Externí prodeje v poměru 51 % kok-

sovatelného uhlí a 49 % energetického 
uhlí. 
§ Výroba koksu dosáhla výše 680 tis. 

tun a externí prodeje činily 555 tis. tun. 
§ Zásoby uhlí na konci roku ve výši 1,3 

mil. tun. 
§Technický přezkum projektu Dębien-

sko byl dokončen. V roce 2013 jsou plá-
novány investiční výdaje ve výši 10 mil. 
EUR na nákup nemovitostí na povrchu a 
provedení hodnotové analýzy. 
§ Rozšiřování těžby na Dole Karviná 

pokračuje podle plánu. 
§ Celkové zásoby dle standardů JOR-

C3 k 1. lednu 2013 ve výši 374 mil. tun. 

 
Přehled výkonnostních ukazatelů 

roku 2012 a výhled na rok 2013 
Rok 2012 byl pro společnost NWR těž-

ký. Pokračující makroekonomické nejis-
toty v Evropě i zpomalení ekonomiky v 
Asii ovlivnily podnikatelský sentiment, 
což dopadlo i na trhy s ocelí a související-
mi surovinami, včetně koksovatelného 
uhlí. 

Klíčovým úspěchem roku bylo splnění 
plánu těžby uhlí při současném zlepšení 
bezpečnosti práce v ukazateli úrazové 
četnosti (LTIFR). Přes pokračující pozi-
tivní trend v oblasti bezpečnosti práce 
však musíme s nejhlubší lítostí informo-
vat o tom, že jsme při práci v dole ztratili 
pět našich horníků, což je neakceptova-
telné, a i nadále se držíme svého závaz-
ku dosáhnout nejvyššího cíle – provozů 
bez smrtelných úrazů. 

V meziročním srovnání vedl u kokso-
vatelného uhlí pokračující tlak na ceny k 
jejich třicetiprocentnímu poklesu. Díky 
soustředěné snaze se nám podařilo udr-
žet náklady těžby na tunu na hodnotě sta-
novené ve výhledu pro rok 2012, jež byla 
víceméně totožná s rokem předchozím, 
a tím částečně zmírnit náročné cenové 
podmínky. 

Očekáváme, že se ceny koksovatel-
ného uhlí, po mírném navýšení v 1. čtvrt-
letí 2013, budou v průběhu roku 2013 dá-
le zlepšovat, neboť v roce 2012 na glo-
bální trh přestaly vstupovat velké objemy 

 Další zlepšení v oblasti bezpečnosti; 

dodávek méně konkurenceschopného 
koksovatelného uhlí a projekty, které by 
mohly zajistit dlouhodobý tok nových do-
dávek, se buď zpožďují, nebo byly zasta-
veny. 

V oblasti energetického uhlí jsme byli 
zasaženi z našeho pohledu regionální 
krátkodobou nadměrnou nabídkou s 
ohledem na relativně mírnou zimu a širší 
ekonomické zpomalení našich lokálních 
trhů s energetickým uhlím. Z těchto důvo-
dů jsme ke konci roku 2012 měli přes je-
den milion tun zásob energetického uhlí, 
což spolu s nižšími cenami energetické-
ho uhlí sjednanými na rok 2013 způsobi-
lo negativní přehodnocení zásob za rok 
2012 ve výši 15 milionů EUR, o němž 
dnes informujeme. I nadále předpoklá-
dáme, že v krátkodobém horizontu bu-
dou podmínky na trhu s energetickým 
uhlím náročné a zásoby uhlí se budou vy-
prodávat postupně v průběhu roku 2013. 

Náš koksárenský provoz využil niž-
ších kupních cen koksovatelného uhlí, a 
přestože došlo k podstatnému meziroč-
nímu poklesu ceny koksu, celkový přínos 
v hodnotě EBITDA tohoto segmentu se 
ve srovnání s předchozím rokem zdvoj-
násobil. 

V nejbližší době budeme, v reakci na 
obtížné podmínky na trhu, pokračovat v 
realizaci striktních opatření v našich čin-
ných provozech s cílem držet náklady 
pod kontrolou. Naším cílem je dosáhnout 
na konci roku 2013 v podstatě nulového 
růstu nákladů těžby na tunu a zpracova-
telských nákladů ve výrobě koksu při kon-
stantním směnném kurzu. Abychom toto 
úsilí ještě umocnili, zavedeme důsledná 
opatření s cílem snížit investice v roce 
2013 na úroveň 120 až 130 milionů EUR, 
aniž bychom ovlivnili své výrobní mož-
nosti do budoucna. Očekává se, že in-
vestice do nových těžebních a razicích 
technologií a investičních otvírek pokles-
nou o 57, respektive 24 procent ve srov-
nání s loňským rokem. 

V lednu 2013 jsme využili příznivých 
podmínek na trhu k úspěšnému přefinan-
cování našich dluhopisů (senior notes) 
splatných v roce 2015 emisí nových dlu-
hopisů (senior notes) splatných v roce 
2021, čímž jsme odložili celkový termín 
splatnosti našich závazků. 

Vzhledem k tomu, že společnost 
NWR ve druhém pololetí roku 2012 vyká-
zala čistou ztrátu, po zohlednění přece-
nění zásob uhlí, rozhodlo představen-
stvo společnosti NWR, v souladu s námi 
stanovenou dividendovou politikou, nevy-
plácet konečnou dividendu. V září 2012 
byla akcionářům vyplacena mezitímní di-
videnda ve výši 0,06 EUR za akcii ze zis-
ku Společnosti za první pololetí roku. 

Strategický výhled 

Aktuální informace o rozvojových 
projektech 

1. Zdvojnásobit množství koksovatel-
ného uhlí, které v Evropě prodáváme, na 
10 mil. tun ročně 

2. Nabízet zákazníkům z řad oceláren 
všechny jakosti koksovatelného uhlí ('o-
ne-stop shop') 

3. Dále zlepšovat stávající těžební pro-
vozy 

Dokončili jsme technický přezkum na-
šeho ložiska prvotřídního koksovatelné-
ho uhlí v Dębiensku na jihu Polska a s ra-
dostí informujeme, že v projektu hodlá-
me pokračovat. Dříve nastíněná rizika 
spojená s problematikou nakládání s důl-
ními vodami a potenciální nepřiměřené 
závazky jsou již vyřešeny. Ve světle aktu-
álních podmínek na trhu však v roce 
2013 omezíme postup prací na projektu 
na výkup povrchových nemovitostí a pro-
vedení hodnotové analýzy projektu. Pro 
letošní rok plánujeme pro Dębiensko cel-
kové investiční prostředky ve výši 10 mili-
onů EUR. 

Zásoby koksovatelného uhlí v našem 
druhém polském projektu na dole Morci-
nek byly zahrnuty do oficiálních uhelných 
zásob Polska. Jde o důležitý krok kupře-
du, aby společnost NWR mohla získat 
koncesi k těžbě tohoto ložiska. V projektu 
se plánuje využití důlní infrastruktury jed-
noho z aktivních dolů OKD; v současné 
době probíhá odčerpávání důlních vod z 
ložiska. 

Rozvojový projekt na dole Karviná, v 
jehož rámci se do roku 2017 zpřístupní 
dalších 30 milionů tun koksovatelného 
uhlí, pokračuje dle plánu. 

Na závěr bych ve svém prvním ko-
mentáři jako výkonný předseda předsta-
venstva společnosti NWR rád vyjádřil, že 
si vážím příležitosti provádět takto vzru-
šující změnu strategie. Pevně věřím, že 
máme zajímavý investiční příběh, jenž 
posiluje unikátní vlastnosti a silné strán-
ky společnosti NWR, a zasadím se o to, 
aby je společnost NWR v plné míře pro-
věřila a realizovala – aby se stala evrop-
ským lídrem v těžbě a prodeji koksovatel-
ného uhlí.  

Gareth Penny, výkonný předseda
 představenstva společnosti NWR 

p Gareth Penny...

Z více než deseti miliónů obyvatel České republiky je téměř 
polovina tzv. ekonomicky neaktivní, tedy nepracuje. Vyplývá 
to z postupně zveřejňovaných výsledků „Sčítání lidu, domů a 
bytů“, které v České republice proběhlo v roce 2011.

V České republice žilo v době sčítání deset miliónů čtyři sta tisíc obyvatel, kolem 
10,5 miliónu obyvatel představuje dlouhodobý trend v počtu obyvatel. Z toho nepracu-
je, neodvádí daně 4,7 miliónu lidí. Jedná se o důchodce, kteří pobírají různé typy dů-
chodů od invalidních po starobní. Těch je 2,3 miliónu. Patří sem i 174 tisíc lidí, kteří ma-
jí vlastní zdroj obživy, například z majetku. V domácnosti, spolu s dětmi předškolního 
věku, je 855 tisíc osob. Na školách, od základních až po vysoké, studuje 1,4 miliónu 
osob.

Naproti tomu z platu či příjmů jako živnostník žije 4,1 miliónu lidí. Pracujících dů-
chodců je 227 tisíc. Na mateřské dovolené je kolem 95 tisíc žen, práci hledá kolem půl 
miliónu lidí.

V Česku podle Sčítání lidu, domů a bytů žije přes 1,1 miliónu lidí s vysokoškolským 
vzděláním. V zemi je nejvíce vysokoškoláků absolventů humanitních oborů – 188 tisíc, 
jsou následováni 182 tisíci učiteli. Z celkového počtu učitelů je pouze 43 tisíc mužů.

V zemi ke dni sčítání působilo 52 tisíc právníků, 87 tisíc lékařů, 177 tisíc vysokoško-
láků-techniků. V zemědělství, rybářství a lesnictví působilo 50 tisíc vysokoškolsky 
vzdělaných odborníků. Z celkového počtu vysokoškoláků je 577 tisíc mužů, zastoupe-
ných většinou v technických vědách a oborech. Z celkového počtu padesáti tisíc práv-
níků je 24 tisíc žen.

V Česku ke dni sčítání žilo více žen (5,3 miliónu) než mužů (5,1 miliónu), v nejpro-
duktivnějším věku (15–64 let) však v Česku žilo, i když jen o pár desítek tisíc, více 
mužů.

V České republice bylo ke dni sčítání 10 tisíc lidí bez vzdělání, 396 tisíc spoluobča-
nů má jen základní školu, nebo ji dokonce neukončilo. Nejvíce ekonomicky aktivních 
lidí má střední vzdělání, včetně vyučení (1,84 miliónu). Ukončené středoškolské vzdě-
lání s maturitou má 1,3 miliónu občanů ČR.

I když se počty vysokoškoláků mění, jejich počet se zvyšuje, výsledky sčítání potvr-
zují trend, který zde máme. Zhruba 11–12 % vysokoškolsky vzdělané populace zao-
stává za vyspělými západoevropskými státy, které mají počet vysokoškolsky vzděla-
ných obyvatel podstatně vyšší.

Z hlediska vzdělanostního je zajímavá i struktura nezaměstnaných. Nejhůře posti-
ženi ztrátou místa a následně obtížemi při získávání nového zaměstnání jsou lidé se 
středním vzděláním, včetně vyučení, kteří představují téměř polovinu lidí hledajících 
práci.

Následováni jsou pracovníky bez vzdělání či pouze s absolvovanou základní ško-
lou. Dohromady oba typy lidí hledajících práci představují 2/3 nezaměstnaných.

Svobodných více než ženatých
V Česku žilo ke dni sčítání 2 287 579 svobodných mužů oproti 2 231 579 ženatým 

mužům. Rozvedených mužů bylo 466 tisíc, ovdovělých 126 tisíc. Současně oproti to-
mu žilo v České republice 1 876 830 svobodných žen, 2 197 000 vdaných žen, ale 606 
486 žen rozvedených a 634 tisíc vdov.

V bytech žilo 10 000 144 spoluobčanů, v rekreačních chalupách a chatách pak 36 
tisíc. V tzv. nouzovém obydlí žilo v ČR 49 tisíc lidí. V ubytovacích zařízeních žilo 194 ti-
síc lidí, bez domova bylo ke dni sčítání v celé ČR téměř 12 tisíc osob. Zdroj: Právo
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ZE  SVĚTA
HORNICTVÍ

Odpovídáme na některé otázky

Toyota Corolla Furia v Detroitu 2013

Rudné a uranové hornictví ČR /článek ke knize/

Aktuální témata pro tuto dobu...

Nárok na stravenky      
v době prázdnin

Škola má vlastní stravovací zaříze-
ní (kuchyň). V průběhu vánočních a 
jarních prázdnin toto zařízení nevaří a 
v této době mají učitelé studijní volno. 
Někteří ho tráví na pracovišti ve škole, 
kde se vzdělávají, popřípadě studují 
odborné články v elektronické podo-
bě. Na pracovišti se zdržují v tyto dny 
více než 3 hodiny. Mají tito pracovníci 
nárok na stravenku?

Na stravenky není zákonný nárok, je-
jich poskytování určuje zaměstnavatel 
vnitřním předpisem, případně lze pod-
mínky poskytování stravenek sjednat v 
kolektivní smlouvě. Většinou se poskytu-
jí po odpracování alespoň jedné poloviny 

směny. Poskytování stravenek jako jed-
noho z velmi oblíbených benefitů nesmí 
být diskriminační. Ve vyhlášce č. 
430/2001 Sb., o nákladech na závodní 
stravování a jejich úhradě v organizač-
ních složkách státu a státních příspěvko-
vých organizacích, je požadována na za-
městnanci přítomnost v práci během pra-
covní směny alespoň 3 hodiny.

U jedné organizace jsem od května 
2011 do 31. 12. 2011 pracovala na zá-
kladě dohody o pracovní činnosti. Ny-
ní je ode mě požadována vstupní lé-
kařská prohlídka u jejich závodního lé-
kaře (tato prohlídka je prý podle nove-
ly zákoníku práce nutná), která stojí 
450 Kč. Bylo mi řečeno, že firma ji pro-
plácí jen zaměstnancům, ale brigádní-
kům pracujícím na dohodu o pracovní 
činnosti ne. A dokud si prý prohlídku 
nevyřídím, tak nedostanu k podpisu 
novou dohodu. Nelíbí se mi to – mohu 
se proti tomu nějak bránit?

Vstupní lékařskou prohlídku s účin-
ností od 1. ledna 2012 je povinen hradit 
zaměstnavatel, nikoli zaměstnanec (§ 
101 odst. 6 zákoníku práce). Vzhledem k 
tomu, že podle zákoníku práce náklady 
spojené se zajišťováním bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci hradí zaměstna-
vatel a součástí BOZP je i nepřipustit, 
aby zaměstnanec vykonával práce, je-
jichž výkon by neodpovídal jeho zdravot-
ní způsobilosti, nenese náklady na tuto 
prohlídku zaměstnanec.

Jestliže máte uzavřenou dohodu o pra-
covní činnosti (DPČ), nejedná se o žád-
nou brigádu, ale dohody o pracích kona-
ných mimo pracovní poměr, které upra-
vuje zákoník práce v ustanoveních § 74 
až § 77 a jsou postaveny na úroveň pra-
covněprávních vztahů. Zaměstnavatel 
vám proto na základě výše uvedeného je 
povinen náklady související se vstupní 
prohlídkou uhradit. Na DPČ se rovněž 
vztahují výhody jako pro zaměstanance, 
kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu, 
tedy stravenky, dovolená apod. – viz § 77 
zákoníku práce.

Může zaměstnavatel snížit základní 
mzdu o 10 % při zachování osmihodi-
nové pracovní doby? Pohyblivé slož-
ky mzdy nemáme, jen základní měsíč-
ní mzdu. Snížení mzdy zaměstnavatel 

Kdo hradí vstupní lé-
kařskou prohlídku

Jednostranné snížení 
mzdy

zdůvodňuje tak, že jde o důsledek hos-
podářské krize. Myslím si, že nám mů-
že snížit jen pracovní úvazek nebo sní-
žit mzdu na 60 % se souhlasem úřadu 
práce. Odbory v naší firmě nemáme.

Jestliže mají zaměstnanci mzdu sjed-
nanou v pracovní smlouvě nebo v jiné 
smlouvě, pak ji zaměstnavatel nemůže 
jednostranně snížit, leda by se jednalo u 
případ, uvedený v § 209 odst. 2, kdy ne-
může zaměstnavatel přidělovat zaměst-
nanci práci v rozsahu týdenní pracovní 
doby z důvodu dočasného omezení odby-
tu jeho výrobků nebo omezení poptávky 
po jím poskytovaných službách (částeč-
ná nezaměstnanost). Zde však, pokud u 
zaměstnavatele nepůsobí odborová or-
ganizace, měl zaměstnavatel povinnost 
do konce roku 2011 podat návrh, aby 
úřad práce (krajská pobočka Úřadu prá-
ce) rozhodl na základě podkladů zaměst-
navatele o tom, zda jsou dány důvody 
pro poskytování náhrady mzdy v nižší 
částce. Od 1. ledna 2012 (podle novely 
zákoníku práce) už nemusí návrh úřadu 
práce podávat, dohoda může být nahra-
zena vnitřním předpisem zaměstnavate-
le. Náhrada mzdy musí činit nejméně   
60 % průměrného výdělku.

Jestliže nemají zaměstnanci mzdu 
sjednanou v pracovní nebo jiné smlouvě, 
může jim zaměstnavatel mzdu jed-
nostranně snížit, mzda však nesmí být 
nižší než minimální mzda

V našem podniku funguje odboro-
vá organizace, která se právě potýká s 
volbou nového předsedy a bohužel ne-
ní o tento post velký zájem. Měli by-
chom dotaz, zda je možné, aby funkci 
předsedy odborové organizace vyko-
nával člen středního managementu. 
Tento člověk je vzdělaný a je velmi 
vhodný pro vykonávání této funkce, 
ale nevíme, zda funkce předsedy od-
borové organizace nebude střetem zá-
jmů a zda je vůbec možné tohoto člo-
věka do této funkce nominovat.

Podle mého názoru to sice není vhod-
né, ale nelze to zakázat. Takový zákaz, i 
kdyby byl ve stanovách, by byl v rozporu 
s právním řádem ČR, především s ústav-
ní právem odborově se organizovat uve-
deným v čl. 27 Listiny základních práv a 
svobod. I když to ve výše uvedeném člán-
ku 27 není uvedeno, k jednomu ze zá-
kladních práv člena odborů totiž patří prá-
vo volit a být volen do odborových orgá-
nů. Zdroj: esondy

Může člen manage-
mentu vykonávat funkci 
předsedy ZO?
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Ve válce ve Vietnamu použilo ...
(1.tajenka) řadu novinek ve výzbroji,
např. šestihlavňový ...(2.tajenka)
M61 Vulcan s rychlostí střelby až 6000 ran
za minutu či letecké pumy naváděné na cíl
laserovým paprskem. Např. most Ten-Hoa
byl zničen při jediném náletu, zatímco
předchozí několikaleté pokusy byly vzdor
vysokým ztrátám bezvýsledné.
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Co víte o manganu?
Mangan je stříbřitě bílý, lesklý, křehký 

a značně tvrdý kov. Mangan je po železu 
druhý nejrozšířenější těžký kov. Podíl 
manganu v zemské kůře činí 0,01 %. Je 
známo přibližně 300 minerálů s obsahem 
manganu. V přírodě se mangan vyskytu-
je značně rozptýlen, většinou doprovází 
železo. V rozporu s teorií Beketovovy řa-
dy kovů se mangan v přírodě vzácně na-
chází také jako ryzí kov.

Nejdůležitější manganové rudy: pyro-
luzit (burel, polyanit, ramsdelit) MnO2, 
braunit Mn2O3, manganit MnO(OH), 
hausmanit MnO·Mn2O3, rhodochrozit 
(dialogit) MnCO3, helvín Mn4Be3[S|(Si-
O 4 ) 3 ] ,  h o l l a n d i t  B a ( M n 4 + M-
n2+)8O16,kryptomelan K(Mn4+M-
n2+)8O16.

Pro průmyslovou těžbu se využívají 
všechny typy ložisek užitkových minerá-
lů manganu, sedimentární čočky pyrolu-
zitu, manganitu a rhodochrozitu, vulka-
no-sedimentární vrstvy braunitu, hydro-
termální žíly pyroluzitu a rhodochrozitu i 
skarny helvínu.

Velikou perspektivu do budoucnosti 
mají doposud netěžené polymetalické 
konkrece bi rnessi tu (Na,Ca)0,5            
(Mn4+,Mn3+)2O4·1,5H2O, todorokitu 
(Mn,Mg,Ca,Ba,K,Na)2Mn3O12·3H2O 
nebo vernaditu(Mn,Fe,Ca,Na)(O,O-
H)2·nH2O na dně Indického a Tichého 
oceánu.

Těžba a zásoby
V roce 2011 se vytěžilo 14 Mt manga-

nu, největším producentem manganu je 
JAR (3,4 Mt), Čína (2,8 Mt), Austrálie (2,4 
Mt), Gabon (1,4 Mt), Indie (1,1 Mt) a Bra-
zílie (1 Mt). Celkové ověřené světové zá-
soby manganu jsou 630 Mt čistého kovu. 
Největší naleziště manganu má JAR 
(150 Mt), Ukrajina (140 Mt), Brazílie (110 
Mt), Austrálie (93 Mt) a Indie (56 Mt). Vel-
mi významné zásoby manganových rud 
jsou i na území ČR, 3 evidovaná výhrad-
ní ložiska (Chvaletice, Chvaletice-
odkaliště 1, 2 a Řečany-odkaliště 3) skrý-
vají nebilanční zásobu ve výši 138 Mt. Na 
ložisku byl od 17. století do roku 1975 tě-
žen zejména pyrit, souběžně těžené rudy 
manganu, zejména fe-rhodochrozit, ne-
byly z technologických důvodů zpraco-
vávány a jsou v současnosti deponovány 
na 3 odkalištích bývalé úpravny.

Mangan v lidském organismu
Mangan je součástí 36 enzymů a hra-

je značnou roli při metabolismu sachari-
dů, bílkovin a tuků. Dostatečný přísun 
manganu v potravinách má kladný vliv na 
vývoj kostí a chrupavek a na produkci po-
hlavních hormonů.

Mezi potraviny s největším obsahem 
manganu patří ořechy, kakao, čokoláda, 
káva, čaj, mandle, obilí, rýže, sojové bo-
by, vejce, olivový olej, zelené fazolky a 
ústřice. Nedostatek manganu v potravi-
nách způsobuje bolesti kloubů, pocit úna-
vy, zhoršení sluchu a způsobuje pokles 
pohlavní touhy.

Využití
Více než 85% celkové produkce man-

ganu se využívá jako legující přísada oce-
lí. Mangan podstatným způsobem ovliv-
ňuje pevnost oceli v tahu, tvrdost, v men-
ší míře i pružnost a kujnost. 

Sloučeniny manganu se používají ja-
ko pigmenty, oxidační činidla a katalyzá-
tory. Zdroj: prvky.com

Studie Toyota Corolla Furia Concept /snímky nahoře/ předznamenává novou bu-

doucnost japonského kompaktního sedanu pro Ameriku - emotivnější a sportovnější.

Toyota se pod vedením Akia Toyody snaží opět zahrát u zákazníků na emotivnější 

struny. Má v nabídce GT86, aktuální Yaris a Auris vypadají k světu a vypadá to, že je bu-

de následovat i čtyřdveřová verze Aurisu, tedy nositel prodejními rekordy ověnčeného 

jména Corolla. V Detroitu se představuje koncept Corolla Furia, který naznačuje, že 

Toyota chce i usedlému sedanu propůjčit trochu emocí.

Corolla Furia dostala do vínku velmi agresivní příď, u níž ale nelze přehlédnout jisou 

dávku inspirace u japonské konkurence. I přesto ale vyhlíží svébytně. Rozhodně potě-

ší v současné éře jejich neustálého prodlužování krátký přední a (relativně) i skromný 

zadní převis, diskuze ale nejspíš bude trochu vyvolávat boční silueta s velmi dlouhou 

kabinou. Dynamicky působí též zadní svítilny i nárazník s difuzorem. Ten se ale do sé-

rie zcela jistě nedostane, stejně jako výrazné prahové nástavce a efektní devatenácti-

palcová kola.

Klientela Toyoty je velmi konzervativní, současně ale Japonci chtějí nalákat i mladší 

kupce, dá se tedy předpokládat, že finální verze bude někde na půli cesty mezi touto 

studií a současnou Corollou. I to ovšem bude dost významný skok kupředu. Známe už 

dokonce i rozměry vozu - je dlouhý 4620 mm, široký 1805 mm, vysoký 1425 mm a stojí 

na poměrně dlouhém rozvoru 2700 mm. Pro srovnání - současný leader americké 

kompaktní třídy Honda Civic 4D má rozměry 4556 x 1752 x 1430 mm a rozvor 2670 

mm. Je tedy zřejmé, že chce Toyota argumentovat prostornějším interiérem.

Vzhledem k obvyklé strategii v Americe působících značek se dá předpokládat, že 

finální verzi Corolly uvidíme do půl roku a ještě letos se novinka začne i prodávat. Pro-

zatím to rozhodně vypadá, že se Toyota vydala správným směrem. Zdroj: auto.cz

Na území ČR leží asi 900 rudných a uranových ložisek, většinou malých rozměrů, a 
celkem 1400 lokalit s nálezy zlata. V evropském měřítku hrály české země důležitou ro-
li ve 13. století při těžbě stříbra, a pak zejména v 16. století při těžbě cínu. V letech 
1400–1600 bylo vydobyto asi až 100 000 tun cínu a kolem roku 1550 poskytovala naše 
ložiska asi 30 % světové produkce.

Až bude v roce 2005 odstavena uranová šachta v Rožínce, nastane situace, jaká ne-
má v českém a moravském rudném hornictví za posledních tisíc let obdobu – poprvé 
po mnoha staletích utichnou všechny rudné šachty na našem území. Nerostné bohat-
ství a hornictví silně ovlivňovalo život a vývoj státních útvarů středoevropského prosto-
ru. Pravděpodobně nejstarší široce rozšířenou hornickou činností na našem území 
mohlo být rýžování cínu v Krušných horách a ve Slavkovském lese během únětické kul-
tury starší doby bronzové (kolem roku 1800 před Kristem). Přímé doklady zatím schá-
zejí, ale vzhledem k tomu, že větší cínová ložiska jsou v Evropě koncentrována jen do 
dvou oblastí – do saských a českých Krušných hor a do anglického Cornwallu – může-
me očekávat, že Čechami procházely trasy dálkového obchodu, které vedly do středo-
zemní oblasti a možná i na Blízký východ.

Podobně málo dokladů existuje o keltském dobývání zlata a železa, ale lokalizace 
hradišť nedaleko od rudních ložisek i obliba kovů mezi Kelty naznačuje širokou hornic-
kou činnost. Slované sice vynikali při zpracování i velmi chudých železných rud, ale hlu-
binnému hornictví se nejvíc učili od saských horníků. Bez jihlavského a kutnohorského 
stříbra by bylo stěží možné provést v roce 1300 pod vedením italských bankéřů měno-
vou a daňovou reformu založenou na oběhu kvalitní stříbrné mince. Bez rudného bo-
hatství by česká a moravská města rostla pomaleji, kostely a katedrály by nejspíš byly 
menší a kdo ví, jak by dopadlo založení Nového města pražského, Karlštejna a dalších 
stavebních podniků koncem 13. a v průběhu 14. století.

Rudné bohatství přivádělo do Čech německé horníky a podnikatele, kteří zásobo-
vali horní města nejprve z německé strany, ale postupně rozšířili obchodní sítě do čes-
kého vnitrozemí, kde zakládali obchodní stanice a rozšiřovali sféru svých aktivit. Tím 
přispěli k celkové germanizaci země. Další důležitá etapa vývoje místního průmyslu je 
spjata zejména s brdským železářstvím (Čechy jako „kovárna“ monarchie) a po roce 
1945 i s kontroverzním uranovým hornictvím.

Obsáhlá kniha velkého formátu, vybavená množstvím tabulek, historickými foto-
grafiemi, archivními mapami, geologickými profily a úpravárenskými schématy, před-
stavuje sice podle báňského historika L. Jangla „epitaf rudného hornictví“, ale jde o prv-
ní monografii shrnující údaje o zásobách a vytěženém množství rud, které byly za mi-
nulého režimu tajné. Například uranu bylo v letech 1946–2000 vytěženo 107 000 tun a 
z toho asi polovinu poskytlo příbramské ložisko. Na území ČR bylo zkoumáno 164 ura-
nových ložisek a těženo 66 ložisek. Uranové hornictví za sebou zanechalo 46 milionů 
m3 odvalů a 19 km2 odkališť. V letech 1965–1990 byly uranovému průmyslu poskyt-
nuty státní dotace ve výši 38 miliard Kč. V roce 1946 pracovala v uranovém hornictví 
1000 pracovníků, v roce 1955 již 46 000 (!) a v dalších letech byl dlouhodobý průměr ko-
lem 30 000 lidí. Dlouhou dobu jsme v těžbě uranu zaujímali šesté místo na světě.   -vc-


