
V Praze se ve dnech 25. a 26. dubna konal VI.Sjezd ÈMKOS...

Konfederaci povede Josef Støedula

Závodní inspektoøi se sešli na Lazích

Vláda schválila 600 milionù 
korun pro horníky z Dolu Paskov
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Mámo, tady píšou, že taková raketa tomahawk stojí

15 milionù dolarù.

Táto, to by bylo štìstí, kdyby nám pøistála na zahradì...

pokraèování na str.è.2

Pravidelná porada závod-
ních inspektorù bezpeènos-
ti práce se tentokrát konala 
na Závodì Dùl Karviná loka-
litì Lazy. 

V úvodu jednání nejdøíve vystou-

pil výrobní námìstek Ing.P.Glas, kte-

rý informoval pøítomné o výrobních 

úkolech šachty /Dùl Karviná má natì-

žit 3,25 milionu tun a vyrazit 14 418 

metrù chodeb/ a pak se vìnoval pro-

blematice BOZP. V té se letos v rám-

ci OKD nedaøí a na Dole Karviná by-

lo zatím evidováno 33 pracovních 

úrazù, z toho 16 registrovaných. Dá-

le hovoøil o „plánu inovací“, který by 

mìl pøispìt ke snížení nákladù, což 

je jedním z hlavních parametrù pro 

ekonomickou existenci celého OKD. 

Proto se bude výraznì šetøit na poli 

materiálových nákladù a pøesèaso-

vé práce. V diskusi pak zaznìly pøi-

pomínky k dodržování nepøetržitého 

odpoèinku mezi smìnami u dodava-

telských firem.

Dalším bodem jednání pak byly 

klíèové ukazatele BOZP v OKD, s 

kterými pøítomné seznámil SIBP     

Ing.V.Potomák. Jejich letošní vývoj 

není vùbec pøíznivý, když úrazová 

èetnost za první tøi mìsíce letošního 

roku dosahuje hodnoty 7,39 a letos 

do doby této porady (23.4.) byly za-

znamenány 3 smrtelné úrazy. Proto 

se také vìnoval jejich podrobnému 

rozboru. Hovoøilo se také o vìtším 

zapojení úsekových inspektorù bez-

peènosti práce /ÚIBP/, o které usilu-

je vedení OKD. Do široké diskuse se 

pozdìji zapojil i vedoucí odboru øíze-

ní bezpeènosti v OKD Ing.P.Zajíèek, 

který si tak mohl vyslechnout názory 

jednotlivých ZIBP na uvedené téma. 

Názory urèitì nebyly jednotné a nì-

která opatøení se pro provoz nejeví 

jako vhodná. Nejvíce se diskutovalo 

právì o práci ÚIBP, používání brýlí, 

dodržování bezpeènostních pøestá-

vek a nevyhovujících respirátorech  

3M K102 a 3M K112.

Pøíští porada ZIBP bude souèástí 

školení, které se uskuteèní ve dnech 

29. a 30. kvìtna v Sobìšovicích.

                                 redakce ZB

 „Odborové svazy sdružené v ÈMKOS v uplynulém období 
úspìšnì ovlivòovaly rùst mezd a platù zamìstnancù i pøes 
vážné dùsledky hospodáøské krize,“ øekl v odpoledním jedná-
ní VI. Sjezdu první místopøedseda ÈMKOS Václav Pícl, když 
hodnotil èinnost konfederace za uplynulé volební období.

 „V podnicích, kde pùsobí odbory, mají 

zamìstnanci v prùmìru mìsíènì témìø o 

3000 korun vyšší pøíjem. Platí tam zná-

má manažerská pouèka, že motivovaný 

zamìstnanec a sociální smír jsou nejvìt-

ším bohatstvím takové firmy,“ øekl Pícl.

ÈMKOS považuje kolektivní vyjedná-

vání za základ sociálního dialogu a dùle-

žitou souèást firemní kultury. ÈMKOS bu-

de i nadále každoroènì doporuèovat cíle 

pro vyjednávání rùstu mezd a platù na zá-

kladì makroekonomických analýz a od-

hadù inflace, bude usilovat, aby se kupní 

síla èeských zamìstnancù zvyšovala a 

postupnì pøibližovala evropskému prù-

mìru. ÈMKOS a odborové svazy budou 

vystupovat proti porušování zamìstna-

neckých práv, budou bránit uplatòování 

neplnohodnotných forem práce, nelegál-

nímu zamìstnávání, vyplácení èerných 

mezd a všem formám prekérní práce.

V další èásti jednání se delegáti se-

známili se zprávou o hospodaøení       

ÈMKOS.

Nejživìjší diskuse se rozpoutala pøi 

projednávání návrhu Statutu ÈMKOS. 

Zejména nad protinávrhem odboráøe ze 

svazu KOVO, aby odborovou centrálu 

vedli pøedseda a jeden místopøedseda 

místo dosavadních dvou místopøedsedù. 

Pozmìòovací návrh nakonec neprošel.

Poté volební komise pøedstavila kan-

didáty na pøedsedu a místopøedsedy od-

borové centrály a delegáti pøistoupili k taj-

né volbì nového vedení. 

Novým pøedsedou Èeskomoravské 

konfederace odborových svazù se stal 

dosavadní šéf nejsilnìjšího svazu KOVO 

Josef Støedula. Na pøíští ètyøi roky ho do 

èela nejvìtší odborové centrály v zemi 

dnes veèer v Praze zvolili odboráøi, získal 

142 ze 227 hlasù. Oznámil to šéf volební 

komise František Dobšík. Støedula pora-

zil pøesvìdèivì svého protikandidáta, do-

savadního místopøedsedu ÈMKOS Vác-

lava Pícla. Toho podpoøilo 67 delegátù. 

Osm lidí nevybralo ani jednoho ze obou 

kandidátù. Deset hlasù bylo neplatných. 

ÈMKOS nemìla lídra od podzimu, kdy je-

pBezprostøednì po zvém zvolení se pøedseda Josef Støedula pøedstavil na krátkém brífinku pražským novináøùm...

Vláda 28. dubna schválila státní pomoc pøi útlumu tìžby èerného koksovatelného 

uhlí v Dole Paskov. Tìžba v dole by mìla podle dohody vlády se spoleèností New 

World Resources (NWR) pokraèovat do roku 2017 a vláda zaplatí 600 milionù korun 

na sociální programy horníkù. Pomoc musí ještì schválit Evropská komise. S ní to bylo 

podle ministra prùmyslu Jana Mládka (ÈSSD) pøedbìžnì konzultováno.

Z dohody vyplývá, že firma bude do konce roku udržovat minimální prùmìrný poèet 

1800 kmenových zamìstnancù dolu. Bìhem roku 2017 se poèet zamìstnancù dolu 

mùže snížit na 1600.

Dohoda nebude platit, pokud by podle mezinárodních srovnávacích standardù od 

1. èervence 2014 do 31. prosince 2017 po tøi po sobì následující ètvrtletí klesla cena 

uhlí pod 110 amerických dolarù, asi 2200 korun za tunu.

OKD si rovnìž ponechává možnost provozovat Dùl Paskov po roce 2017, pokud se 

tak rozhodne. Dohoda pozbývá platnosti i v pøípadì, že èistý zisk dolu bude v prùbìhu 

nejménì ètyø po sobì následujících ètvrtletí v souètu kladný.

"Vláda mì zmocnila podepsat dohodu s OKD a spoleèností NWR," øekl po jednání 

vlády ministr prùmyslu Jan Mládek. To se podle nìj mùže stát do týdne.

Mládek chtìl pùvodnì uvolnit 1,1 miliardy korun, ministr financí a pøedseda ANO An-

drej Babiš s vedením NWR dohodl, že dùl bude v provozu až do konce roku 2017 a že 

stát dá peníze jen na sociální programy pro horníky, ale ne pùl miliardy na zasypání do-

lu.

Spoleènost OKD, která èelí ekonomickým potížím, loni v záøí oznámila, že Dùl Pas-

kov zavøe. Zástupci firmy tehdy sdìlili, že ponese-li náklady útlumu jen OKD, zavøe dùl 

k 31.prosinci 2014. V Dole Paskov pracuje 2500 lidí.                                             (pek)

Pro budoucí postavení èeských zamìstnancù jsou velmi dùležité kvìtnové volby do 
Evropského parlamentu. Doslova se v nich bude rozhodovat o tom, zda smìøování EU 
zùstane nadále v rukách tìch, kteøí postupnì likvidují evropský sociální model. Ten mo-
del, který øadu desetiletí pomáhal Evropì pøekonávat nejrùznìjší krize a byl zárukou 
vysoké životní úrovnì Evropanù. 

Nyní jsme svìdky postupného procesu sociální dezintegrace Evropy. Bohatnoucí 
horní pøíjmové skupiny se oddìlují od zbytku spoleènosti, na dno padají stále poèet-
nìjší skupiny obyvatelstva. Dvacetimilionová nezamìstnanost v EU se stává podhou-
bím pro šíøení neplnohodnotných, prekérních forem práce. EU se dostateènì nebrání 
tlakùm nadnárodních spoleèností, které už dnes mohou vydírat své subdodavatele a 
celé státy. 

Je potøebné, aby v Evropském parlamentu posílily sociálnì demokraticky oriento-
vané strany. To je jediná šance, jak lze zabránit úplné demontáži evropského sociální-
ho modelu. 

VI. Sjezd ÈMKOS proto vyzývá své èleny a zamìstnance, aby šli 23. – 24. kvìt-
na volit své zástupce do Evropského parlamentu a využili tak pøíležitost ovlivnit 
budoucí podobu Evropské unie.

Prohlášení VI. Sjezdu ÈMKOS k volbám do 
Evropského parlamentu 23. – 24.5.2014

p Snímek z porady ZIBP na Lazech - zleva Ing.I.Kavka, Ing.P.Glas a J.Pavlištík...
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V Praze se ve dnech 25. a 26. dubna konal VI.Sjezd ÈMKOS...

Konfederaci povede Josef Støedula

Sokolovská uhelná musela propouštìt

Prohlášení VI. Sjezdu ÈMKOS

jí tehdejší pøedák Jaroslav Zavadil po 

svém zvolení do Snìmovny odešel z 

funkce. ÈMKOS zastøešuje 29 svazù s 

asi 370 000 èlenù. Støedula pøirovnal od-

borovou èinnost a centrálu k dobøe ladící-

mu orchestru, který by chtìl dirigovat. Je-

ho prioritou bude stmelovat èinnost 29 od-

borových svazù, které jsou èleny ÈM-

KOS, aby odborová centrála byla dùstoj-

ným protihráèem svým sociálním partne-

rùm. Pokud to bude nutné, bude centrála 

tvrdì vystupovat proti pøípadným sna-

hám oslabit postavení odborù a životní 

úroveò zamìstnancù. Jak Støedula uvedl 

na brífinku s novináøi, dnešním veèerem 

konèí ve funkci pøedsedy OS KOVO a ují-

má se vedení ÈMKOS.

Odboráøi ještì volili dva místopøedse-

dy. Po neúspìchu v pøedsednické volbì 

se o místopøedsednické køeslo ucházel i 

Václav Pícl. Kandidovala také souèasná 

místopøedsedkynì ÈMKOS Radka Soko-

lová a šéf odboráøských legislativcù Vít 

Samek. Delegáti nakonec zvolili do funk-

ce místopøedsedù ÈMKOS Radku Soko-

lovou a Víta Samka.

V sobotu pak sjezd pokraèoval dále. 

Dopoledne na nìm vystoupil premiér Bo-

huslav Sobotka (ÈSSD) a prezident Mi-

loš Zeman. Delegáti sjezdu na nìm 

schválili stìžejní dokument pro pøíští ètyøi 

roky – Program ÈMKOS. ÈMKOS si v 

nìm dala mimo jiného za cíl udržet stáva-

jící pracovní místa, vybudovat nová a ob-

hájit co nejdùstojnìjší podmínky svých 

èlenù i ostatních zamìstnancù v období, 

kdy se bude Èeská republika vyrovnávat 

s dùsledky hospodáøské krize, dlouhodo-

bého uplatòování neoliberálních koncep-

cí pravicovými vládami a konkurenèními 

tlaky globální ekonomiky na trh práce, na 

soukromé a pracovní právo a sociální 

systémy. Premiér ve svém vystoupení 

ujistil pøítomné delegáty, že vláda pøipra-

vuje zvýšení minimální mzdy od ledna 

pøíštího roku o 500 korun a prohlásil, že 

by se minimální mzda mìla zvyšovat kaž-

dý rok. Její momentální výše je 8500 ko-

run. Pøedchozí pravicové vlády minimál-

ní mzdu zvyšovat nechtìly. Navýšení o 

500 korun od ledna navrhuje ministrynì 

práce Michaela Marksová Tominová.

Jak minimální mzda poroste v pøíštích 

letech, se bude podle premiéra vždy øešit 

v tripartitì. Cílem je dostat se na výši mini-

mální mzdy, která by odpovídala 40 pro-

centùm prùmìrného platu v zemi.

"Chtìli bychom vyšší rùst minimální 

mzdy, než jen o pìtistovku," øekl nový 

pøedseda ÈMKOSJosef Støedula.

Stejnì jako minimální mzdu chce 

podle Sobotky vláda každoroènì navýšit 

platby zdravotním pojiš�ovnám za státní 

pojištìnce. Premiér také øekl, že je rád, 

že se podaøilo do koalièní smlouvy a pro-

gramového prohlášení dát elektronickou 

evidenci tržeb. Po zavedení registraè-

ních pokladen volaly v minulosti odbory i 

ÈSSD. "Jsem rád, že ministerstvo financí 

už na elektronické evidenci tržeb pracu-

je," øekl premiér. Potvrdil jim, že platí cíl 

vlády zrušit dùchodovou reformu prosa-

zenou vládou Petra Neèase. Cílem vlády 

je podle nìj rozvíjet dlouhodobé spoøení 

na penzi, které však nenaruší pøíjmy prù-

bìžného dùchodového systému. Ten mu-

sí podle Sobotky zùstat základem pro vy-

plácení penzí. Premiér odboráøùm øekl, 

že jedním z prvních krokù vlády bylo roz-

hodnutí, že dùchody se znovu budou zvy-

šovat o celou inflaci jako døíve, a že pøíští 

rok penze stoupnou mimoøádnì více, v 

prùmìru o 205 korun.

K rozhodnutí vlády nedat garanci spo-

leènosti ÈEZ na dostavbu Temelína, což 

vedlo k zastavení tendru na výstavbu 

dvou dalších blokù, Sobotka øekl, že to 

neznamená, že vláda odstupuje do roz-

voje jaderné energetiky v zemi. "Odmítli 

jsme ale riskovat budoucí zadlužení stá-

tu," uvedl premiér. „Tìším se na spolu-

práci s novým vedením odborù v èele se 

Støedulou. V minulých letech jsme spo-

leènì bojovali proti chybné politice pravi-

cových vlád. Máme šanci dát zemi do po-

øádku," øekl Sobotka.”Jsem rád, že jste si 

našel èas a pøišel mezi nás. Sami jste si 

na sebe ušili biè a my jsme tomu rádi," øe-

kl Støedula k vládním programu. Podle 

nìj budou odboráøi peèlivì sledovat, zda 

ho vláda splní. "Pokud se vám to podaøí, 

bude v této zemi na konci vašeho voleb-

ního období lépe," prohlásil Støedula.

"Neodpustíme køivdy na zamìstnan-

cích. ÈMKOS bude slušná a korektní, ale 

když to bude tøeba, také dùrazná a ostrá“ 

zdùraznil Støedula.

Potleskem ve stoje pøivítali odboráøi 

na jednání sjezdu prezidenta republiky 

Miloše Zemana. „Je mi velikou ctí pøivítat 

mezi námi pana prezidenta“, øekl pøedse-

da ÈMKOS Josef Støedula.

Prezident blahopøál Josefu Støedulovi 

ke zvolení a podìkoval Jaroslavu Zava-

dilovi za odvedenou práci v èele ÈMKOS 

a ujistil, že Zavadil zùstane nadále èle-

nem prezidentova poradního týmu. Ze-

man vyzval odboráøe, aby se zamysleli 

nad tím, proè od roku 2007 došlo velké-

mu úbytku èlenù a vyvodili z toho závìry. 

„Kdybych nemìl odbory rád, radoval 

bych se z toho. Mì je však smutno, že do-

chází k desintegraci odborù. Odboráøi z 

firmy Škoda Auto vystoupili z Odborové-

ho svazu KOVO, to je velká chyba. Odbo-

ry budou silné pouze v tom pøípadì, když 

budou jednotné,“ zdùraznil Zeman.

Prezident je i pro vyšší úèast odborù a 

zamìstnancù v dozorèích radách firem. 

„Pøeji odborùm jedno – odvahu a solidari-

tu,“ ukonèil své vystoupení Miloš Zeman.

V závìreèném slovì podìkoval Josef 

Støedula delegátùm sjezdu za kritickou 

otevøenost a zodpovìdný pøístup a po-

pøál jim, aby byli hrdí na to, že jsou odbo-

ráøi, kteøí nesmlouvavì zastávají zájmy 

zamìstnancù. Po usnesení pøijali dele-

gáti Prohlášení VI. sjezdu ÈMKOS urèe-

né veøejnosti, které uveøejòujeme v pl-

ném znìní.                                        pek

Odborové svazy sdružené v ÈMKOS v uplynulém období úspìšnì ovliv-

òovaly rùst mezd a platù i pøes vážné dùsledky hospodáøské krize. Statistika 

hovoøí jasnì. V podnicích, kde pùsobí odbory, mají zamìstnanci v prùmìru 

mìsíènì témìø o tøi tisíce korun vyšší pøíjem. Platí tam známá manažerská 

pouèka, že motivovaný zamìstnanec a sociální smír jsou nejvìtším bohat-

stvím takové firmy. ÈMKOS ctí sociální smír a sociální dialog a je pøipravena 

ho nadále rozvíjet. Souèasnì prohlašuje, že v pøípadì nutnosti, kdy selžou 

veškeré možnosti vyjednávání k prosazení èi obhajobì oprávnìných poža-

davkù, je pøipravena využít všechny formy nátlaku, vèetnì demonstrací a stá-

vek. 

Hlavní cíle ÈMKOS do roku 2018 = zamìstnanost a slušné pracovní 

podmínky: 

! Za základ sociálního dialogu a smíru ve firmách ÈMKOS pokládá kolek-

tivní vyjednávání, proto jej považuje za dùležitou souèást firemní kultury v 

ÈR a je pøipravena ho trvale rozvíjet. 

! ÈMKOS požaduje aktivnìjší roli státu pøi podpoøe sociálního dialogu na 

všech úrovních. 

! ÈMKOS bude i nadále každoroènì doporuèovat cíle pro vyjednávání rùs-

tu mezd na základì makroekonomických analýz a odhadù inflace, bude usi-

lovat, aby se kupní síla èeských zamìstnancù zvyšovala a postupnì pøibližo-

vala evropskému prùmìru. 

! ÈMKOS trvá na tom, aby se uzavírání vyšších kolektivních smluv týkalo i 

zamìstnancù veøejné správy a služeb. 

! Za hlavní cíl vyjednávání v tripartitì považuje ÈMKOS podporu opatøení, 

která povedou k obnovení ekonomického rùstu v ÈR založeného pøedevším 

na využití kvalifikované práce. Obnovení ekonomického rùstu ÈMKOS pova-

žuje za nejvýznamnìjší prostøedek pro snižování souèasné vysoké neza-

mìstnanosti a chudoby. 

! ÈMKOS požaduje aktivnìjší roli státu pøi podpoøe tvorby pracovních 

míst, rekvalifikacích a pøi pøípravì kvalifikovaných pracovních sil v souladu s 

požadavky trhu práce.

! ÈMKOS a její odborové svazy budou i nadále aktivnì vystupovat proti po-

rušování zamìstnaneckých práv, budou bránit uplatòování neplnohodnot-

ných forem práce, které nerespektují bezpeènost a ochranu zdraví, vedou k 

neopodstatnìnému prodlužování pracovní doby a zkracování doby odpoèin-

ku. 

! ÈMKOS bude nekompromisnì bojovat proti nelegálnímu zamìstnávání, 

vyplácení èerných mezd a všem formám prekérní práce. 

! ÈMKOS podpoøí všechna opatøení, která potlaèí daòové úniky a která na-

stolí základní daòovou spravedlnost mezi zamìstnanci a samostatnì výdì-

leènì èinnými. 

! ÈMKOS bude usilovat, aby zamìstnanci v obavì ze ztráty zamìstnání 

nebyli nuceni pøistupovat na nevýhodné pracovní úvazky. 

! ÈMKOS bude vyžadovat, aby byla nastolena dùrazná kontrola dodržo-

vání pracovních podmínek vèetnì agenturního zamìstnávání, navrhne zlep-

šení právní úpravy flexibilních forem práce. 

! ÈMKOS podpoøí pøijetí takového zákona o státní službì, který pøispìje k 

odpolitizování a profesionalizaci státní správy a bude garantovat adekvátní 

úroveò platù zamìstnancù v této sféøe. 

! ÈMKOS bude prosazovat spravedlivé zvyšování mezd a platù. 

! ÈMKOS bude požadovat obnovení valorizace minimální mzdy tak, aby 

se postupnì pøibližovala relacím dosahovaným ve vyspìlých zemích EU a pl-

nila motivaèní roli pracovat a nikoli pobírat sociální podporu èi dávky. Úroveò 

minimální mzdy musí chránit zamìstnance i pøed tzv. „pracující chudobou“, 

kdy lidé nejsou schopni ze svého pøíjmu hradit základní životní potøeby. 

! ÈMKOS bude prosazovat znovuzavedení náhrady mzdy v dobì prvních 

tøí dnù pracovní neschopnosti. 

! ÈMKOS bude navrhovat zavedení doplòkového zamìstnaneckého pen-

zijního spoøení a zavedení pøedèasných dùchodù pro zamìstnance v riziko-

vých povoláních jako náhradu za døíve zrušené pracovní kategorie. 

! ÈMKOS bude hájit zachování školství, zdravotnictví a sociální péèe jako 

veøejné služby dostupné obèanùm bez ohledu na jejich finanèní možnosti, bu-

de bránit likvidaci tìchto veøejných služeb a oslabování role státu pøi jejich za-

jiš�ování. 

! ÈMKOS bude vyžadovat, aby stát garantoval veøejné služby ve všech re-

gionech ÈR ve stejné kvalitì a dostupnosti a aby se celkový podíl veøejných 

výdajù na veøejnou správu a služby postupnì pøibližoval vyspìlé èásti EU. 

! ÈMKOS podpoøí „duální vzdìlávání“, které reaguje na konkrétní potøeby 

trhu práce, bude požadovat zachování optimální sítì škol a školských zaøí-

zení vèetnì „uèòovských škol“. 

! ÈMKOS považuje za dùležité zlepšování dopravní obslužnosti, která 

ovlivòuje mobilitu pracovní síly a pøispívá ke snižování nezamìstnanosti. 

! ÈMKOS považuje za nezbytnou souèást povinností státu zachování kul-

turního a pøírodního dìdictví, jeho ochranu a dostupnost obèanùm. 

! ÈMKOS bude prosazovat, aby byla zavedena daò z finanèních transak-

cí, která by zamezila spekulativním transakcím. Tato daò bude využita k roz-

voji veøejných služeb.

Sociální dialog 

Dùstojné postavení a dodržování práv zamìstnancù 

Spravedlivé odmìòování a ochrana zamìstnancù 

Veøejné služby 

pJednání VI.Sjezdu ÈMKOS se zúèastnili také zástupci našeho svazu...

Klesající ceny elektrické energie a vysoké poplatky za pøís-
né emisní limity stanovené evropskou smìrnicí pùsobí prù-
myslovým firmám ekonomické problémy. Sokolovskou uhel-
nou (SU), která navíc vyrábí elektrickou energii, pøinutily tyto 
problémy pøistoupit k radikálnìjšímu snížení stavu zamìstna-
nosti. 

Zamìstnavatel se proto požádal odbo-

ry, aby spoleènì hledali øešení, jak snížit 

zamìstnanost, aniž by muselo dojít k pro-

puštìní. Odbory navrhly, že vypracují so-

ciální program a vedení SU souhlasilo.

„Mìli jsme totiž již nìjaké zkušenosti z 

doby, kdy se rušila divize Družba, hledalo 

se øešení pro 1000 zamìstnancù a odbo-

ry už tehdy vymýšlely sociální program, i 

když v trochu jiné podobì. Nyní jsme ná-

vrh pøipravili a poté jsme ho projednali a 

dopracovali spoleènì s vedením Soko-

lovské uhelné. Program zaèal platit od 

bøezna letošního roku. Aby se nemuselo 

propouštìt, navrhli jsme dvanáctináso-

bek odstupného podle celkové doby za-

mìstnání ve firmì a navíc za každý rok 

odpracovaný v SU dostane zamìstna-

nec, který se rozhodne využít nabídky, 

3000 korun,“ vysvìtluje pøedseda Sdru-

žení odborových organizací Sokolovské 

uhelnéJan Smolka a pokraèuje. 

„Vezmìme za pøíklad konkrétního za-

mìstnance, napøíklad pana Nováka, kte-

rému je 60 let a do starobního dùchodu 

mu zbývají napøíklad tøi roky. Tím, že pan 

Novák využije sociálního programu, ode-

jde s dvanáctinásobkem odstupného a k 

tomu za každý odpracovaný rok dostane 

3000 korun. Pan Novák nastoupil do fir-

my hned po vyuèení, odpracoval 40 let, 

takže dostane 120 000 korun a k tomu 

dvanáctinásobek odstupného, je finanè-

nì zabezpeèený a mùže v klidu odejít do 

pøedèasného dùchodu,“ vysvìtluje Smol-

ka.

Odboráøský sociální program, schvá-

lený vedením SU, je zamìøen právì na 

zamìstnance, kterým zbývá nìkolik let 

do dùchodu.

„Je to urèitì lepší øešení, než propouš-

tìt lidi, protože šedesátiletého èlovìka už 

nikdo nezamìstná. Chtìli jsme tím tìmto 

lidem, kteøí v Sokolovské uhelné strávili 

vìtšinu, pokud ne celý pracovní život, 

ukázat, že si jich odbory i firma váží.“

Zájem o sociální program pøedèil oèe-

kávání odborù i vedení firmy. Spoleènost 

potøebovala snížit stav oproti plánu asi o 

120 lidí. Dnes už je v sociálním programu 

nahlášeno pøes 300 zájemcù.

„Odhadli jsme, že lákavá nabídka oslo-

ví hodnì zamìstnancù. Ale neèekali 

jsme takový zájem u pracovníkù, kterým 

chybí do starobního dùchodu ještì hod-

nì let. Firma rozhodnì nevyhoví všem zá-

jemcùm a posuzuje žádosti individuál-

nì,“ øíká Jan Smolka. „O tom, komu se vy-

hoví, rozhodují øeditelé jednotlivých divi-

zí Sokolovské uhelné. Jediným kritériem 

je nahraditelnost, èi nenahraditelnost 

konkrétního zájemce o sociální program. 

Už teï mohu potvrdit, že náš sociální pro-

gram firmì stoprocentnì pomohl k sníže-

ní stavu zamìstnanosti, aniž by musela 

pøistoupit k drastickému propouštìní. A v 

tom spatøuji opìtovné potvrzení nadstan-

dardního vztahu zástupcù zamìstnancù 

a vedení Sokolovské uhelné,“ pochvalu-

je si pøedseda Smolka a neopomene ješ-

tì jednou zdùraznit, jak si odbory pova-

žují seriozní pøístup zamìstnavatele a 

vzájemnou spolupráci. „Zamìstnavatel v 

tomto pøípadì mohl pøistoupit ke stan-

dardnímu øešení, které mu umožòuje zá-

koník práce. Mohl vyhlásit hromadné pro-

puštìní, projednat to s odborovou orga-

nizací, nahlásit to na úøadì práce a zaèít 

propouštìt a nezmohli bychom proti to-

mu nic. Pøijaté øešení jde v podstatì na 

úkor zamìstnavatele, protože ho to bude 

stát pár milionù korun navíc. Majitelé So-

kolovské uhelné si však uvìdomují, že 

jsou nejvìtším zamìstnavatelem v Kar-

lovarském kraji, kde je vysoká nezamìst-

naností a chovají se proto zodpovìdnì. 

O to víc si toho vážíme,“ uzavírá spokoje-

ný odborový pøedseda Jan Smolka.(pek)



p Jindøich Lettovský se svou ženou Bohdanou na cestì Skalistými horami...

V našem volném èase musíme mít nìco, co nás uvolní....

Motorky jsou jeho velkým koníèkem

TPCA najme 700 zamìstnancù

Stavebnictví pøišlo o 50 tisíc pracovních míst

Odbory chtìjí zvýšit
minimální  mzdu

Jak to bylo s naší VŠB?

Jindøich Lettovský je již nìkolik let závodním inspektorem 
bezpeènosti práce a k jeho velkým koníèkùm ve volném èase 
patøí ježdìní na motorkách. Položil jsem mu v této souvislosti 
nìkolik otázek.

Jak si se ke své zálibì dostal?
Po vzoru mého otce, který byl váš-

nivý úèastník závodù s motocykly – 
veterány. A tak jsem se k nìmu pøi-
pojil a následoval jeho ježdìní v 
„jedné stopì“. V prùbìhu let jsem tak 
na motorce projel nìkolik zemí, jako 
jsou Polsko, Slovensko, Maïarsko a 
dokonce USA, kde jsem absolvoval 
na stroji Harley-Davidson trasu tisíc 
mil po Skalistých horách. Byl jsem ta-
ké jeden ze zakladatelù klubu 
„Beskyd´s Raiders“, který má v sou-
èasnosti skoro 20 èlenù. Jako èlen 
mám pøezdívku „Blinkr“.

Co je smyslem vaší èinnosti?
Není to jen o motocyklové turisti-

ce, protože v prùbìhu roku poøádá-
me nìkolik setkání i charitativních ak-
cí. Na zaèátku kvìtna to bude napøí-
klad „Den bez hendikepu“ v Pržnì, 
kde podpoøíme neziskovou organi-
zaci Náš svìt starající se o mentálnì 
postižené dìti. Dìtem ukážeme na-
še motorky, svezeme je a uspoøádá-
me nìkolik soutìží tak, aby se poba-
vily. K naší asi nejvìtší akci však pat-
øí sraz motorkáøù MOTO HADINKA, 
která se bude konat také v kvìtnu v 
Klokoèovì u Vítkova. Pro celý ví-
kend 16. až 18. kvìtna je pøipraven 
bohatý program zahrnující ukázko-

vé jízdy, rùzné soutìže, vystoupení 
rockových skupin. Že to nebude žád-
ná nuda, potvrzují i èísla z minulého 
roku, kdy se celé akce zúèastnilo na 
tisíc lidí. Zájemci se mohou na pøe-
hled našich minulých akcí i chystané 

èinnosti podívat na internetové adre-
se www.najezdnici.cz.    

Nakonec bych se rád zeptal, na 
èem vlastnì nyní jezdíš?

V provozu udržuji ètyøi motorky, 
ale tou hlavní je nyní Yamaha 650 
XVS Dragstar, která staèí na uspo-
kojení mých jezdeckých potøeb.

Díky za rozhovor a pøeji ti, aby se 
vaše nejbližší akce setkaly se zda-
rem.

                                 redakce ZB 

V pondìlí 14.dubna si mnozí posluchaèi besedy 165.výroèí 
VŠB Ostrava zavzpomínali na své mladé roky. Na úvod pøed-
seda poboèky pozval èleny Klubu pøátel Hornického muzea 
na plenární schùzi 6.kvìtna ve 14 hod do KD Petøkovice.

Poblahopøál dubnovým jubilantùm a následnì pøedal slovo dìkanovi HGF          
prof. Ing. V.Dirnerovi CSc, který uvedl besedu k výroèí naší Almy mater v Ostravì. Hlav-
ní slovo besedy mìla historièka Mgr.J. Biolková CSc. Besedì pøedcházela vernisáž vý-
stavy ve stálé expozici Historie psaná uhlím v Renetì, kterou za úèasti primátora mìs-
ta a èetných hostù uvádìla právì paní Mgr.J.Biolková, zakladatelka a pracovnice ar-
chivu školy. Bìhem hodiny jsme absolvovali struènou cestu historií od zaèátkù mon-
tánní akademie na našem území se založením uèilištì v Pøíbrami v roce 1849, vzpo-
mínku na její významné vedoucí osobnosti, až po pøipomínku odkazu na vývoj èeské 
báòské inteligence na jednotlivých dolech, která byla i nositelem kulturního života da-
ných oblastí. Významným okamžikem pro náš region nastal v roce 1945, kdy pøesto že 
už bylo pøipravováno pøemístìní vysoké školy do Prahy, došlo k pøelomovému rozhod-
nutí umístit ji do centra uhelného hornictví, do Ostravy. Pováleèná obmìna vedení na 
šachtách, které bylo za okupace pøevážnì nìmecké, vyžadovala èeské odborníky a ty 
mìla zajistit „báòská“ v Ostravì.  První studenti cestovali po celé Ostravì na jednotlivé 
katedry fakult, koleje a další objekty postupnì zøizované školy. Otevøení areálu v Poru-
bì v roce 1973 definitivnì ukonèilo koèovný zpùsob výuky a zavedlo moderní standar-
dy novodobého školství. Pøednášející vzpomnìla mnoho význaèných osobností histo-
rie školy od poèátkù montánního uèilištì v Pøíbrami až po souèasnost, pøipomeòme 
profesory Èechuru, Øímana, Vrbenského, Neseta a další, z novodobých rektorù napø. 
prof. Rùžièku z období rušných 60. let. Besedu doplnila i osobními zážitky ze svých za-
hranièních cest, když její pøíslušnost k VŠB vyvolala v lidech vstøícný pøístup díky to-
mu, že nìkdo z jejich blízkých vystudoval právì zde. Zajímavé bylo rovnìž její náhod-
né setkání s pamìtníkem pøi pátrání po osobnostech na pøíbramském høbitovì, když ji 
oslovil neznámý muž a po zjištìní, co hledá jí, poskytl pùvodní šerpu ze Skoku pøes kù-
ži z konce   19.století. Perlièkou byla i informace o historii pojmu inženýr, který vznikl už 
ve starém Øímì.  Na závìr požádala pøítomné absolventy, aby se zamysleli a napsali 
své osobní vzpomínky a zejména zkušenosti, které jim škola pøedala pro jejich profes-
ní život a poskytli je archívu školy pro potøeby následující generace historikù ke zpra-
cování. Besedu doplnil o souèasný stav školy a zejména HGF její dìkan prof. V.Dirner. 
Jeho heslo“ Minulost je základ, souèasnost je dar a budoucnost je záhada“, uzavøelo 
diskusi v sále, která ovšem pokraèovala tradiènì ve zdejší kavárnì nad sklenicí piva. 
Diskutovalo se o dùležitosti názvu VŠB, který zùstal v názvu školy jako známá znaèka 
kvality a tradice. Rovnìž i diskuse o stávajícím trendu recese uhelného hornictví a per-
spektiva báòských odborníkù pro život s odkazem, že nejde pouze o šachty, ale i 
spoustu dalších èinností provádìných hornickým zpùsobem a podobnì. K historii VŠB 
zveme všechny zájemce a pøíznivce na filmové odpoledne do stálé expozice v Renetì 
28. dubna ve 14 hodin, kde je ke shlédnutí kromì filmu i leporelo panelù dokumentující 
osobnosti, historii a život školy. Kvìtnová beseda bude vìnována souèasné léèbì sr-
deèních chorob a pøednese ji MUDr.K.Lukeš, MBA z tøinecké nemocnice Podlesí. Zno-
vu dìkujeme paní Mgr. J.Biolkové za velmi poutavou a zajímavou besedu.             -jn-

p Prof. Ing.V.Dirner podìkoval Mgr.J.Biolkové za její pøednášku o VŠB...

Odbory žádají rùst minimální mzdy od 
ledna aspoò o 500 korun. Dosahovala by 
tak pøinejmenším 9000 korun. Noviná-
øùm to po nedávném jednání tripartity øe-
kl první místopøedseda Èeskomoravské 
konfederace odborových svazù         
(ÈMKOS) Václav Pícl. Premiér Bohuslav 
Sobotka uvedl, že vláda se zvýšením mi-
nimální mzdy poèítá. Podle nìj by se ale 
na èástce nejprve mìli shodnout odboro-
ví pøedáci se zamìstnavateli.

Minimální mzda se zvedla loni od srp-
na, a to o 500 korun na 8500 korun. Pøed-
tím vzrostla naposledy v roce 2007.

"Vláda je pøipravena pøistoupit od      
1. ledna pøíštího roku ke zvýšení mini-
mální mzdy. Primárnì se obracíme na so-
ciální partnery, aby dospìli ke kompromi-
su. Pokud k nìmu nedospìjí, pak vláda 
pøedloží návrh, který se bude kompromi-

su co nejvíce blížit," uvedl Sobotka. Do-
dal, že pøípadnou dohodu zamìstnava-
telù s odboráøi by mohla potvrdit už pøíští 
tripartita, která se má konat 2. èervna.

Odbory podle Pícla vnímají minimální 
mzdu jako ochranu proti chudobì. "Je ne-
smírnì dùležité, aby existovaly co nejvìt-
ší rozdíly mezi tím, co lidé jako neza-
mìstnaní dostávají na dávkách, a mezi 
tím, co dostávají, když pracují, by� za mi-
nimální mzdu," dodal premiér.

Odbory a zamìstnavatelé podpoøili 
vládní návrhy na podporu zamìstnanosti 
a konkurenceschopnosti, žádají ale, aby 
na to kabinet v rozpoètu zajistil dost pe-
nìz. Shodli se na tom Václav Pícl a prezi-
dent Svazu prùmyslu a dopravy Jaroslav 
Hanák.

Opatøení na podporu zamìstnávání 
navrhlo ministerstvo práce. Poèítá napøí-
klad s tím, že by firmy mìly dostávat pøí-
spìvky na mzdy nezamìstnaných do 30 
let a v pøeddùchodovém vìku, které za-
mìstnají. Získat by je mìli i zamìstnava-
telé, kteøí pøijmou lidi, jimž propuštìní hro-
zí. Týká se to tøeba horníkù v zavíraných 
dolech. Pøíspìvky na mzdy by mìly jít i 
do státních firem, které dají práci osobám 
s nízkou kvalifikací. Ministerstvo prùmys-
lu zamìøuje podporu na deset oblastí. Pa-
tøí mezi nì vìda a výzkum, èerpání pe-
nìz z EU èi zvýšení investic do infrastruk-
tury.

"Tentokrát materiály mìly velmi 
dobrou odbornou úroveò," øekl Jaroslav 
Hanák o návrzích obou resortù.

Odbory požadují, aby do podpory za-
mìstnávání šlo víc penìz. Resort práce 
by se pøednostnì mìl soustøedit na za-
mìstnávání mladých, shodl se Pícl s Ha-
nákem.  

Tripartita rovnìž jednala o energetic-
ké politice státu èi o financování sociál-
ních služeb.                                       red

Do konce srpna hodlá pøijmout Kolínská automobilka TPCA 
700 agenturních zamìstnancù. TPCA zaène od kvìtna vyrábìt 
nové modely, které nedávno pøedstavila na autosalonu v Žene-
vì.

Automobilce dlouhodobì klesal 

objem výroby do letošního ledna. Na 

konci února nastalo oživení a aktuál-

nì sjede z výrobní linky nový vùz Toy-

ota Aygo, Peugeot 107 nebo Citroën 

C1 každých 55 vteøin. Dùvodem je 

oživení poptávky v západní Evropì. 

Firma v bøeznu vyrobila 18 000 vozù, 

což je meziroènì o 6,5 procenta ví-

ce.

Kvùli rostoucím prodejùm sou-

èasných modelù a oèekávanému 

zájmu o modely nové generace fir-

ma opìt rozšiøuje nábor nových za-

mìstnancù. TPCA dosud najímala 

zamìstnance zejména na Kolínsku 

a ve støedních Èechách, nyní se ob-

rací i na další regiony. Nabírat se bu-

dou pracovníci zejména do dìlnic-

kých pozic, u nichž se prùmìrná 

mzda pohybuje kolem 30 000 korun. 

Po dobu prvních tøí mìsícù, ve zku-

šební dobì, èiní mzda 18 000 korun. 

Od ètvrtého mìsíce se zvýší na     

20 570 korun hrubého mìsíènì.

„Automobilka nabírá zamìstnan-

ce prostøednictvím personálních 

agentur. Nejlepším pracovníkùm 

umožní pøejít do kmenového stavu. 

Každý takový zamìstnanec získá 

smlouvu na dobu urèitou, která mù-

že být pozdìji prodloužena na dobu 

neurèitou," uvádí firma.

Nyní jsou témìø všichni zamìst-

nanci TPCA z Èeské republiky, èást 

pochází ze Slovenska. Více než 70 

procent zamìstnancù žije ve mìs-

tech a obcích do 30 kilometrù od to-

várny. Do konce roku 2014 se zvýší 

celkový poèet zamìstnancù na 

3500.

Letos by mìlo z výrobních linek 

TPCA sjet asi 210 000 aut nových au-

tomobilù.                                 (pek)

Dopady krize na èeské stavebnictví jsou katastrofální. Na tiskové konfe-

renci to uvedl generální øeditel Svazu podnikatelù ve stavebnictví ÈR Milo-

slav Mašek. Stavebnictví pøišlo bìhem krize o 443 miliard korun, práci v obo-

ru od roku 2008 ztratilo na 50 000 lidí. Ze stavebního trhu zmizela ètvrtina vel-

kých stavebních firem. Zlepšení neèekají stavbaøi ani letos.

V rekordním roce 2008 dosáhly tržby celého stavebnictví 547,5 miliardy 

korun, loni to však bylo o celých 150 miliard korun ménì. "Celkovì došlo od 

roku 2008 ke kumulativnímu propadu o 442,8 miliardy korun. Prakticky jsme 

tak pøišli o roèní tržby," zdùraznil Mašek.

V roce 2008 ve stavebnictví pùsobilo celkem 767 firem s více než 50 pra-

covníky, které zamìstnávaly dohromady 110 000 lidí. Loni tìchto podnikù by-

lo 578 s 84 000 lidmi. "Pokud zapoèítáme i menší firmy, tak za tìch pìt let kri-

ze z oboru odešlo na 50 000 zamìstnancù," upøesnil Miloslav Mašek a po-

steskl si, že z trhu odešly i firmy, které byly odbornì zdatné a mìly dobré za-

mìstnance, ale nemìly zakázky. Mašek se obává, aby se to neprojevilo na 

kvalitì zamìstnancù.

Podle Èeského statistického úøadu letošní mírná zima zpùsobila, že sta-

vební výroba už tøi mìsíce v øadì mírnì meziroènì roste. "Poèty zakázek ve 

všech oborech však stále klesají. Letošní rok proto ještì rokem obratu nebu-

de. Pøíští rok bude nejspíš rokem stabilizace, teprve v roce 2016 by mohl pøi-

jít první mírný rùst," odhaduje Mašek.                                                       red
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Pøekotný úspìch motocyklu
Harley-Davidson koncem 80. a v 90. letech
... (tajenka), aby se pokusili vyrábìt stroje,
které by se staly jeho celoamerickým
soupeøem. Bratøi Dan a David Hanlonovi
koupili znaèku Excelsior, když Schwinn
(jemuž stále ještì patøila) pøestal
roku 1992 podnikat, a zrodil se tak
výrobce Excelsior-Henderson.
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Cizí osoby na pracovišti a pøípadný úraz

Škoda Vision C v Ženevì 2014

Senioøi od kuleèníku v Tøinci

Aktuální témata pro tuto dobu...

Koncept Vision C je vizí dalšího vývoje designu znaèky Škoda pod vede-
ním Jozefa Kabanì. Èistý styl kombinuje dynamickou siluetu s výraznými de-
taily.

Pøední èást studie je sebevìdomá a dynamická zároveò. Široká maska 
chladièe a výrazné svìtlomety ve tvaru protažených trojúhelníkù dodávají vo-
zu svébytnou tváø. Ostøe øezané svìtlomety pøipomínají èeský broušený køiš-
�ál a spolu s trojúhelníkovými mlhovkami mu propùjèují osobitý charakter. 
Maska chladièe je plošší a širší než u souèasných modelù. Charakteristic-
kým prvkem zùstávají vertikální lamely, které jsou v tomto pøípadì doplnìny 
ruènì broušenými køiš�álovými prvky s decentním podsvícením. Ve spodní 
èásti nárazníku podtrhuje dynamiku vozu velký otvor pro vstup vzduchu, táh-
noucí se pøes celou šíøku vozu. Jak už je pro vozy znaèky Škoda již typické, 
linie boèních oken smìrem vzad lehce stoupá a zakonèuje okno zadních dve-
øí efektním obloukem. Tento prvek designu znaèky, designéry oznaèovaný ja-
ko „ploutev“, vstoupil do portfolia modelù s novou generací vozu Octavia a u 
studie Vision C je jasným identifikaèním znakem. Nekonvenèním tvarem pøe-
kvapí vertikální zakonèení pátých dveøí s ostrým zlomem výraznì zasahují-
cím do celé zádi. Toto zakonèení se pozitivnì projevuje na hodnotì souèini-
tele odporu vzduchu cx, který má hodnotu 0,26. Trojúhelníkové prolisy na pá-
tých dveøích, které designéøi nazývají „kubistickými trojúhelníkovými prvky“, 
jednoznaènì identifikují studii Vision C jako èlena rodiny nových modelù Ško-
da. Pod kapotou studie Vision C se skrývá pøeplòovaný zážehový ètyøválec 
1.4 TSI s výkonem 81 kW, který je konstruován pro spalování CNG i benzinu. 
Tenhle turbomotor pøi provozu na zemní plyn spotøebuje pouze 3,4 kg, re-
spektive 5,1 m3 zemního plynu na 100 kilometrù, což odpovídá emisím CO2 
ve výši pouhých 91 g/km. Škoda Vision C nabízí pohled do budoucnosti inte-
riérù vozù Škoda. Stejnì jako pro exteriér, tak i pro interiér je charakteristická 
souhra konvexních a konkávních ploch, preciznì navržené linie a vybrané 
moderní materiály. Pøed øidièem se nachází volnì programovatelný pøístro-
jový štít s velkým displejem s 3D grafikou. Ve støedu pøístrojové desky upoutá 
pozornost multimediální systém s dotykovým displejem, který ve spodní èás-
ti jemnì vystupuje z pøístrojové desky a pùsobí, jakoby byl zavìšen v prosto-
ru. Boky displeje odkazují na tradièní èeské broušené sklo a jsou navíc zvý-
raznìny decentním podsvícením. Tento prvek je použit i na všech ostatních 
displejích v interiéru. Velký dùraz je kladen na komfort cestujících na zadních 
sedadlech. Každý z nich má pøed sebou výsuvný displej pro pøehrávání mul-
timédií. V opìradlech jsou integrovány individuálnì nastavitelné výdechy 
ventilace. V zadní èásti pøední loketní opìry je umístìn displej zobrazující zá-
kladní informace o provozu vozidla. Zadní hlavové opìrky jsou integrované 
do opìradel, aby nebránily výhledu øidièe smìrem vzad. V pøípadì potøeby je 
lze jednoduše vyklopit. Po stranách obou zadních dveøí se nachází ètecí lam-
pièky.

Další osud této studie automobilka oficiálnì nekomentuje, je ale zøejmé, 
že se díváme na pøedobraz pøíští generace Superbu, který se pøedstaví v ro-
ce 2015. Zdroj: auto.cz

Nejvìtší uhelné doly v EU na nì-
kolik dní zastavily tìžbu. 

Kvùli potížím s odbytem. Horníci 
nemají problémy jen v Èesku, ale ta-
ké v okolních zemích. Kvùli problé-
mùm s odbytem zastavila na týden 
tìžbu nejvìtší uhelná spoleènost v 
Evropské unii, polská státní spoleè-
nost Kompania Weglowa. A dalšímu 
omezování se nevyhne, letos chce 
omezit tìžbu o deset procent na 33 
milionù tun uhlí.

Polská spoleènost loni utrpìla 
ztrátu z prodeje uhlí miliardu zlotých, 
v pøepoètu asi 6 a pùl miliardy korun. 
V rámci naplánované restrukturali-
zace chce spoleènost v následují-
cím období ušetøit až 1,2 miliardy zlo-
tých roènì. 

Pøíèin velkých ztrát polských tìža-
øù uhlí je nìkolik. Hlavní je pokles 
cen uhlí. U energetického spadly ce-
ny za poslední dva roky o 13 pro-
cent, koksovatelné uhlí zlevnilo sko-
ro o ètvrtinu. Tìžbu navíc zasáhla i 
letošní mírná zima. 

Souèasná cena uhlí v evropských 
pøístavech se pohybuje kolem 76 do-
larù za tunu. Podle expertù se v le-
tošním roce nezmìní. Je to tím, že 
Spojené státy ve velkém tìží bøidli-
cový plyn, což snížilo ceny plynu a 
velká prùmyslová zaøízení houfnì 
pøešla ze spalování uhlí k používání 
plynu. 

Uhlí ve Spojených státech tak pøe-
bývá a jeho cena klesá. Proto ho 
americké doly vyváží. Prakticky za-
plavily svìtový trh. K tomu se pøidá-
vá vliv oslabujícího ekonomického 
rùstu v Èínì a celé východní Asii a v 
Austrálii. Tyto ještì nedávno prudce 
rostoucí ekonomiky, které byly hla-
dové po surovinách a uhlí pro své to-
várny shánìly po celém svìtì, ho na-
jednou tolik nepotøebují. 

Silné odbory 
Polští tìžaøi nedoplácejí jen na kle-

sající ceny uhlí, do ztrát je také sta-
hují politicky mocné odbory, které 
udržují zamìstnanost v dolech na ne-
udržitelnì vysoké úrovni. 

Kompania Weglowa zamìstnává 
asi 55 tisíc lidí. Náklady na pracovní 
sílu u ní pøedstavují až 63 procent ná-
kladù na tìžbu, zatímco v jiném dole 
u Lublinu je to jen 36 procent. 

Kromì toho polské uhlí je ménì 
kvalitní než jiné, takže paradoxnì 
Polsko dováží stejnì uhlí, jako vyvá-
ží. Pøes 10 milionù tun roènì. Je to 
proto, že elektrárny oba typy uhlí mí-
chají.  Zdroj: rozhlas.cz

Pracuji v nadnárodní spoleè-

nosti, která vyrábí keramiku. Prá-

ce v tomto prùmyslu je tìžká a ná-

roèná (kat. II. a III.). Rádi bychom 

našim uchazeèùm o práci dali 

možnost navštívit pøed vznikem 

pracovního pomìru naši spoleè-

nost, být na pracovišti na ranní 

smìnì (12 hodin) jako pozorova-

tel a zvážit, zda mají zájem o spo-

lupráci. Uchazeèi o práci nebu-

dou provádìt žádné práce, pouze 

pozorovat pracovní proces v do-

provodu osoby, která bude dbát o 

jejich bezpeènost. Víme, že zod-

povídáme za bezpeènost osob, 

které se pohybují v naší spoleè-

nosti s naším souhlasem, ale rádi 

bychom znali správný postup pøi 

této dvanáctihodinové návštìvì, 

a to s minimálním rizikem zranìní 

osoby. Bude v poøádku, když 

uchazeèe bude doprovázet pøidì-

lená osoba po celou dobu smìny, 

vybavíme ho OOPP, proškolíme 

ze zásad BOZP na rizikovém pra-

covišti, umožníme mu vstup bez 

jeho lékaøské prohlídky? Jak by 

se øešil pøípadný úraz tohoto ná-

vštìvníka?

Povinnost zajiš�ovat bezpeènost 

a ochranu zdraví pøi práci všech fy-

zických osob, které se s vìdomím za-

mìstnavatele zdržují na jeho praco-

vištích, ukládá zamìstnavateli záko-

ník práce v § 101 odst. 5. Pøi organi-

zování popisované exkurze je tøeba 

vycházet z hodnocení rizik na praco-

vištích, na kterých se budou uchaze-

èi zdržovat. Podle programu exkur-

ze je tøeba uchazeèe instruovat o 

možných rizicích a o tom, jak se mají 

v prùbìhu exkurze chovat a jakých 

èinností se vyvarovat. Je vhodné do-

kumentovat skuteènost, že uchaze-

èi instruktáž absolvovali. Je samo-

zøejmé, že budou uchazeèi po celou 

dobu pobytu na pracovištích za-

mìstnavatele pod vedením povìøe-

ného zamìstnance. Co se týká vyba-

vení uchazeèù prostøedky OOPP, je 

tøeba rovnìž vycházet z hodnocení 

rizik a pokud je to tøeba, vybavit ucha-

zeèe OOPP stejnì jako vlastní za-

mìstnance. Podrobnosti je tøeba øe-

šit plnì v kompetenci zamìstnava-

tele na základì hodnocení rizik na 

navštívených pracovištích zamìst-

navatele. Pokud by pøes veškerá 

bezpeènostní opatøení došlo k úrazu 

uchazeèe, bude se odškodnìní toho-

to úrazu posuzovat podle pøísluš-

ných ustanovení obèanského záko-

níku. Neplatí v tomto pøípadì objek-

Evidence pracovní doby 

zamìstnavatele

Podle ustanovení § 96 od-

st. 1 zákoníku práce je za-

mìstnavatel povinen vést u 

jednotlivých zamìstnancù 

evidenci pracovní doby. Jak 

je to s evidencí pracovní do-

by osoby zamìstnavatele, 

který vykonává nìkteré služ-

by (konkrétnì v pohostin-

ství). Rozumím tomu správ-

nì, že on si evidovat do-

cházku nemusí? Jak se pak 

øeší úraz a mùže být úraz ma-

jitele firmy vùbec považo-

ván za pracovní úraz?

Citované ustanovení § 96 odst. 1 
zákoníku práce dává odpovìï na 
váš dotaz. Výslovnì je zde uvedeno, 
že evidenci pracovní doby zamìst-
nancù vede zamìstnavatel. To na 
druhé stranì znamená, že evidenci 
vlastní pracovní doby zamìstnava-
tel, který je fyzickou osobou, neve-
de, nebo� mu to zákon neukládá. Ani 
v dobì, kdy plní stejné úkoly jako je-
ho zamìstnanci není zamìstnan-
cem, ale poøád zamìstnavatelem. 
Zamìstnavatel není sám se sebou v 
pracovnìprávním vztahu. Z toho vy-
plývá i to, že úraz, který zamìstna-
vatel pøi této èinnosti utrpí, není úra-
zem pracovním. Nepodléhá tedy evi-
denci pracovních úrazù a nevztahu-
je se na nìj ani odškodnìní ze zá-
konného pojištìní zamìstnavatele 
pro pøípad pracovního úrazu nebo 
nemoci z povolání. Na dotaz odpo-
vìdìl:               JUDr. Pavel Kuèina

tivní odpovìdnost zamìstnavatele 

jako pøi pracovním úrazu, ale odpo-

vìdnost za zavinìní.

Na dotaz odpovìdìl: 

                    JUDr.Pavel Kuèina

Nad kuleèníkovými stoly se nescházejí jen svìtoví profesionálové na bohatì doto-
vaných turnajích, ale kuleèník je také jednou ze snad každodenních aktivit klubù seni-
orù. Již nìkolikráte se sešli ve svých klubovnách u kuleèníkových stolù, ale také u krá-
lovské hry – šachù, èi pøed terèem s elektronickými šipkami pøi vzájemných setkáních 
karvinští senioøi. Svùj um s kuleèníkovým tágem to už pøi nìkolikerém vzájemném utká-
ní zkusili tøeba i senioøi, nejen, ale pøevážnì bývalí pracovníci okolních šachet, z Mìst-
ského klubu seniorù, kde si místnì øíkají „od Skleníka“ z Karviné-Ráje se seniory klubu 
seniorù z Tøince.                                                                                                                       

 Poèátkem dubna se ètyøi tøineètí senioøi pøijeli utkat se svými rájeckými kolegy v Kar-
viné. Tehdy to vyhráli karvinští hostitelé, na prvních tøech místech tenkráte byli Otto Go-
lasowski, Jaroslav Smrèek a Petr Kucharèík (všichni MKS Ráj).  O sedm dní pozdìji, v 
pátek 11. dubna zajeli ètyøi karvinští senioøi do domeèku, klubu tøineckých seniorù na 
Husovì ulici. Tentokráte byli v turnaji systémem „kolotoè“, úspìšnìjší domácí, tedy tøi-
neètí senioøi. Na prvním místì byl Alois Kubiš se 398 body, pøed druhým, reprezentan-
tem karvinských seniorù Jiøím Kulou, a tøetí pøíèku obsadil další senior z Tøince, Karel 
Rakowski. O tøinecké seniory, mezi nimiž jsou pøevážnì bývalí pracovníci „Werku“, jak 
se odedávna øíká Tøineckým železárnám, se velmi peèlivì stará sociální odbor Mìst-
ského úøadu v Tøinci. Proto také není divu, že i ocenìní nejlepším, diplomy a vìcné ce-
ny, pøedávala spolu s pracovnicí sociálního odboru Ivonou Gašparikovou místosta-
rostka tøineckého MÚ PhDr. Milada Hejmejová.  Po tomto vzájemném klání setrvali 
všichni po bohatém obèerstvení v pøátelské besedì.  Oba týmy se urèitì nevidí napo-
sledy, a jak už si døíve øekli, tøeba se k jejich „kuleèníkáøské lize“ pøidají senioøi i z jiných 
klubù.                                                                                                  Jaroslav Bøoza
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