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S nově zvoleným předsedou

Odboráři z povrchových pracovišť bilancovali
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Tak, studente Nováku. Co nejvíce způsobuje pocení 

u člověka?

Vaše otázky, pane profesore ...

Nejdůležitější změny v roce 2013
Pokračování z minulého čísla ZB...

Pokračování příště...

Zdravotnictví

Daně

Kratší čekací doby
V lednu začalo platit vládní nařízení o dostupnosti péče – lidé mají poprvé jasně defi-

novaný nárok na dostupnost v určitém čase a místě. Maximální doba, za niž by se lidé 
od 1. ledna příštího roku měli dostat k praktickému lékaři, zubaři, gynekologovi anebo 
do lékárny, by měla být zhruba 35 minut jízdy autem nebo hromadným dopravním pro-
středkem. Zkracují se i čekací doby na operace.

Zkrácení pobytu v lázních
Začíná platit nová vyhláška ministerstva zdravotnictví, která mění podobu lázeňské 

péče. Pobyty budou kratší, maximálně třítýdenní. Na pobyt v lázních nebude možné 
vzít si neschopenku. Zároveň se snižuje počet diagnóz, s nimiž je spojen nárok na láz-
ně.

Končí povinný souhlas obou rodičů
Povinný souhlas obou rodičů s postupem léčby nemocného dítěte zavedla od dub-

na vládní zdravotnická reforma. Nově pro léčbu postačí souhlas dítěte. Lékař ale bude 
muset rozhodnout, že je takový postup přiměřený s ohledem na rozumovou vyspělost 
pacienta. Pokud tomu tak nebude, bude nutný souhlas rodiče, který k němu ale bude 
moci zmocnit například prarodiče nebo chůvu. Předloha také zpřesňuje vymezení 
zdravotních služeb, které mohou lékaři poskytovat bez souhlasu rodičů nebo zákon-
ných zástupců.

Zvýšení sazeb DPH
Původně plánovaná jednotná sazba ve výši 17,5 procenta nebude. Základní sazba 

daně činí od 1. ledna 2013  21 procent, snížená 15 procent. V důsledku toho se dá oče-
kávat zvýšení cen – stát vyšší daní zatíží například potraviny, obědy ve školních jídel-
nách, benzin či naftu u pump, dodávky elektřiny, plynu, tepla a vody, volání z mobilů i z 
pevných linek, knihy, vstupné na koncerty, do kin, divadel i na sportovní akce, koupi do-
mácích spotřebičů, stavebního materiálu. Podraží i práce řemeslníků či široké spekt-
rum služeb poskytovaných za úplatu. Přijetí sjednocené sazby je odloženo na            
1. ledna 2016.

Zemědělci přijdou o zelenou naftu
Od Nového roku se tuzemským farmářům snížila podpora, díky níž dostávali zpátky 

část zaplacené spotřební daně. Dochází totiž ke snížení nároku na vrácení spotřební 
daně z takzvané zelené nafty. Nově se nárok na vrácení snižuje z 60 procent na 40 pro-
cent a z 85 procent na 57 procent. Od 1. ledna 2016 se počítá s jeho úplným zrušením.

Ruší se sleva na dani pro pracující důchodce Od 1. ledna 2013 do 31. prosince 
2015 nebudou mít starobní pracující důchodci nárok na základní slevu na dani, která 
nyní činí 24 840 korun za zdaňovací období.

Solidární daň pro lidi s vysokým platem
Takzvané solidární zvýšení daně zavádí pro poplatníky sedmiprocentní zvýšení da-

ně z nadlimitních příjmů. Opatření dopadá na lidi s příjmem přibližně nad sto tisíc korun 
měsíčně. Osob s vyššími příjmy se týká i další legislativní změna, od 1. ledna 2013 má 
dojít ke zrušení stropů pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Tato změna by se mě-
la projevit ve zvýšení příjmů zdravotních pojišťoven.

p Snímek předsedy základní odborové organizace Dolu Darkov Ing.L.Procházky při jeho návštěvě pracoviště SHO...

Na konci minulého roku došlo na Dole Darkov ke sloučení 
dvou odborových organizací dřívějších závodů 2 a 3. Součas-
ně byl zvolen spojený závodní výbor, který vybral ze svého 
středu nového předsedu Ing. Luďka Procházku. Položil jsem 
mu proto několik otázek.

Můžeš přiblížit čtenářům svou 

profesní a odborovou cestu?

Na šachtu jsem nastoupil v roce 

1980 do dělnickém stavu. Během 

dalších let jsem vystudoval vysokou 

školu s hornickým zaměřením a za-

čal jsem pracovat nejdříve jako re-

vírník a později jako vedoucí úseku 

rubání.   Současně jsem se zajímal 

o odborovou činnost a byl jsem 12 let 

členem závodního výboru. Vloni 

jsem byl nakonec zvolen předsedou 

základní odborové organizace. 

Jakou máš představu o další 

činnosti vaší odborové organiza-

ce?

Prioritou je dokončit sloučení 

obou organizací a udržet silnou od-

borovou základnu. Chtěl bych navá-

zat na všechno dobré, co vytvořili 

moji předchůdci v obou ZO. 

Co očekáváš od nové Kolektiv-

ní smlouvy OKD, která dosud ne-

byla dohodnuta?

Očekávám, že dohodneme mini-

málně takový růst mezd, aby byla za-

chována reálná mzda zaměstnanců 

při zachování počtu pracovních 

míst. Předpokládám rovněž, že by 

měly být navýšeny některé benefity, 

například příspěvek na penzijní při-

pojištění. Jsem rád, že byly aktuali-

zovány katalogy důlních a povrcho-

vých profesí tak, aby vystihovaly pro-

vozní skutečnost.  

Přeji tobě a vaší odborové organi-

zaci zdar ve vaší činnosti. Díky za 

rozhovor.

                                  redakce ZB

p Snímek delegátů z Konference ZO Povrchových provozů OKD...

Ve středu 30. ledna se v kulturním zařízení Barborka u Dolu 
ČSA konala řádná Konference odborové organizace Povrcho-
vých pracovišť OKD, jejíž hlavní náplní bylo seznámit zástup-
ce z řad členů této organizace o činnosti za poslední rok a 
schválení rozpočtu a zásad hospodaření na rok 2013.

Konference se zúčastnilo 27 členů or-
ganizace, která svou činností a působ-
ností zastupuje jak odboráře, tak za-
městnance na povrchových pracovištích 
OKD, a.s., tedy na VOJ Centru servis-
ních služeb a na Správě OKD.

Konferenci zahájila předsedkyně Mo-
nika Němcová a v úvodu všechny dele-
gáty seznámila s tím, jak v posledním ro-
ce pracoval závodní výbor, ZIBP, revizní 
komise i aktivní členové.

Prioritou byly samozřejmě mzdy a jed-
nání o dodatcích ke kolektivní smlouvě. 
Předsedkyně konstatovala, že, bohužel, 
zejména na povrchových pracovištích 
VOJ SC, došlo sice k dodržení dodatku o 
růstu mezd, nicméně průměrné mzdy děl-
níků jsou stále nejnižší v celém OKD, a.s. 

a jsou dokonce nižší než průměrná mzda 
v Moravskoslezském kraji. Po vzniku 
VOJ SC se udělalo spoustu práce v ob-
lasti bezpečnosti práce i modernizace 
těchto pracovišť, nicméně ohodnocení 
práce zaměstnanců je v pozadí zájmu za-
městnavatele.

Konference se jako host zúčastnil     
Ing. J. Pytlík, předseda SHO, který pří-
tomné krátce seznámil se současným 
stavem vyjednávání KS na roky 2013-
2017, které je momentálně stále otevře-
né. 

Jako další hosté na konferenci vystou-
pili svazoví inspektoři bezpečnosti práce 
Ing. I. Kavka a Ing. V. Potomák. 

Ti přítomné informovali o vývoji úrazo-
vosti v OKD, a.s. a stavu bezpečnosti, 

zejména na povrchových pracovištích a 
zodpověděli dotazy odborářů. Přislíbili, 
že některými otázkami se budou nadále 
zabývat. 

V další části již delegáti pilně pracovali 
na novém rozpočtu pro rok tento rok a po 
velmi dlouhé debatě nakonec dospěli k 
závěru, že výše členských příspěvků zů-
stane pro rok 2013 v nezměněné výši 
100,- Kč za měsíc, nicméně určité změny 
ve výdajích na činnosti odborářů musely 
být sníženy vzhledem ke zvýšeným ná-
kladům pro rok 2013 v oblasti jubilejních 
odměn. 

Na závěr předsedkyně poděkovala 
všem přítomným za jejich činnost v odbo-
rové organizaci a dík také patřil všem čle-
nům základní organizace, protože oni 
svým členstvím dokazují, že nepatří k 
těm, co „dokážou nadávat jen u piva“. 

O tom, že odboráři z povrchu vědí, že 
odbory mají smysluplný cíl, svědčí i ne-
zmenšující se stav členské základny. 

                               M. Němcová, 
                               předsedkyně ZO
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Nezaměstnanost je stále největším problémem v EU...

Přestávky jen na papíře...

Záruka pro mladé Evropany zvýší šanci na trhu práce

Kolektivní vyjednávání je 
v Explosii na pokraji výbuchu

Zmrazili majetek manažerů
M o s t e c k é  u h e l n é

Odboráři z firmy
Caterpillar se dohodli

Poslanci opět nepřišli
V Havířově se 21. ledna 2013 uskutečnilo letošní první zasedání Koordi-

načního výboru důchodců OKD /KVD/. Předseda K.Bajtek nejprve přivítal pří-

tomné členy s přáním dobrého zdraví a menšího počtu problémů než v minu-

losti. Pak se již věnoval připravenému programu, v jehož rámci měl vystoupit 

poslanec Parlamentu ČR L.Velebný /ČSSD/. Ten se ale omluvil a slíbil, že při-

jde v únoru. S ním se možná dostaví i „rekordmanka“ na výmluvy poslankyně 

Kristina Kočí… Členové KVD se asi naivně domnívají, že poslanci by si ob-

čas měli najít čas přijít mezi své voliče.

Jednání KVD se tak zúžilo na přípravu Valné hromady KVD, která se usku-

teční 20.února v Ostravě. Mezi vzácnými hosty by neměli chybět mimo jiné ře-

ditel Nadace OKD Ing.J.Suchánek, tiskový mluvčí OKD V.Sobol a představi-

tel RPG Ing.P.Handl. 

V průběhu jednání KVD se objevila „perlička“, kterou vymyslel „nejlepší mi-

nistr financí“ M.Kalousek, aby znepříjemnil hornickým důchodcům čerpání 

deputátního příspěvku. Ti, kteří brali vloni deputát, mohli uplatnit slevu na da-

ni, letos ne /zatížení 15procentní daní/. Ti, kteří mají částečný nebo plný dů-

chod, mají tuto slevu, ale až po předložení potvrzení z finančního úřadu na 

Sociálním centru v Ostravě.                                                                     -jn-

Odbory a zaměstnanci firmy Explosia a.s. v Pardubicích roz-
hodně odmítají návrhy zaměstnavatele při vyjednávání kolek-
tivní smlouvy na rok 2013. 

Nový management zcela vážně 

navrhuje snížit již tak nízké mzdy za-

městnanců a vypustit většinu dříve 

dohodnutých benefitů. Jeho hlavním 

argumentem je, že se firma nachází 

ve složité hospodářské situaci.

Předseda základní organizace 

ECHO Josef Hostinský Esondám ře-

kl, že je nepřípustné, aby za chyby 

předešlého vedení firmy platili řado-

ví zaměstnanci, kterým zaměstna-

vatel již čtyři roky nenavyšoval 

mzdy. Ve velice rizikovém prostředí, 

jakým bezesporu výroba trhavin a 

střeliva v Explosii je, se v dělnické ka-

tegorii pohybuje mzda na hranici pra-

covní chudoby. 

Další škrty by proto měly za násle-

dek neúnosné snížení životní úrov-

ně zaměstnanců a jejich rodin. Odbo-

ry proto žádají navýšení mezd mini-

málně o inflaci.  

Mezitím došlo k setkání vedení 

společnosti se zaměstnanci, na kte-

rém se dohodli o pokračování kolek-

tivního vyjednávání s tím, že se poku-

sí najít řešení přijatelné pro obě stra-

ny.                                           (pek)

Nezaměstnanost mladých lidí dosahuje v Evropské unii dra-
matické úrovně. Bez práce je tu v současnosti 5,5 milionu mla-
dých do 25 let. Zlepšení situace by měla přinést takzvaná Záru-
ka pro mladé, navržená Evropskou komisí. 

Všichni mladí, kteří jsou bez prá-

ce a nepokračují ve vzdělávání déle 

než 4 měsíce, by měli mít přístup k 

zaměstnání, vzdělávání nebo pří-

pravě na povolání. Poslanci Evrop-

ského parlamentu se budou ptát Ko-

mise na to, jak Záruku pro mladé za-

členit do politik zaměstnanosti člen-

ských zemí a jak ji financovat.

Evropská komise doporučuje člen-

ským zemím, aby zavedly tzv. Záru-

ky pro mladé, v jejichž rámci by člen-

ské země zajistily, aby mladí lidé do 

25 let dostali kvalitní nabídku za-

městnání, dalšího vzdělávání, uč-

ňovské přípravy nebo stáže do čtyř 

měsíců poté, co odešli ze školy nebo 

se stali nezaměstnanými.

Pro uvedení systému do praxe je 

potřeba spolupráce členských zemí 

se zúčastněnými stranami a zajiště-

ní rychlé reakce úřadů práce. Člen-

ské země by měly k financování opat-

ření využívat Evropského sociálního 

fondu a ostatních strukturálních fon-

dů.

Návrh podpořil předseda Evrop-

ského parlamentu Martin Schulz, kte-

rý na prosincovém summitu Evrop-

ské rady zdůraznil, že krize "nesmí 

okrást mladé Evropany o jejich bu-

doucnost". "Záruka pro mladé je ži-

votně důležitá. Nesmí zůstat pou-

hým kusem papíru. Vítáme, že z ní 

irské předsednictví udělalo svou prio-

ritu," řekl Schulz. 

Míra nezaměstnanosti mladých 

dosáhla v roce 2011 ve 13 členských 

státech EU více než 25 %, v Řecku a 

Španělsku dokonce přes  55 %. Cel-

kem bylo v EU nezaměstnaných    

21 % mladých, což je zhruba 5,5 mili-

onů lidí. 

Míra nezaměstnanosti mladých je 

ve většině členských zemí dvojná-

sobná oproti míře nezaměstnanosti 

lidí nad 25 let, a v posledních 4 le-

tech se dramaticky zvyšuje. 

V roce 2011 našlo práci jen     

29,7 % mladých ve věku 15–24 let z 

těch, kteří byli v roce 2010 neza-

městnaní, což představuje pokles 

téměř o 10 % během tří let. Celkem 

7,5 milionu mladých od 15 do 24 let v 

roce 2011 v EU nemělo zaměstnání, 

ani se nevzdělávalo nebo neprochá-

zelo rekvalifikací. Jejich podpora sto-

jí unijní ekonomiku ročně 150 miliard 

eur.

Celkové náklady na zavedení Zá-

ruk pro mladé se oproti tomu v eu-

rozóně odhadují jen na 21 miliard  

eur. Zdroj: esondy.cz

Současná situace v revíru při stávajících mikroklimatických 
podmínkách v podzemí znamená, že dodržování režimu práce 
a odpočinku nebylo na dolech OKD zvládnuto a není vyřešeno 
dosud.

Dne 24. ledna 2013 podepsalo ve-

dení firmy Caterpillar GMCR a.s. /dří-

ve Bastro, Bucyrus/s odborovou or-

ganizací Kolektivní smlouvu na léta 

2013 až 2015. Ve smlouvě se nově 

zvýšily příplatky za odpolední a noč-

ní směny a rovněž se dojednal tří-

procentní růst průměrných výdělků.

Držíme palce odborářům z OKD, 

ať se jim podaří také s vedením do-

mluvit.

       Jiří Kožušník, předseda ZO

p Ilustrační snímek z demonstrace odborářů...

p Snímek ze zasedání Koordinačního výboru důchodců OKD...

Policie podnikla v Česku nevídaně razantní krok ve vyšetřování kauzy 
Mostecké uhelné. Zmrazila majetek šesti podnikatelům, kteří společnost 
ovládli v pochybné privatizaci z roku 1998. "Byly zajištěny jejich peníze na 
účtech, cenné papíry a nemovitosti, které mají v České republice. Tento maje-
tek ve výši 800 milionů jim nadále patří, ale nemohou s ním volně nakládat," 
řekl HN státní zástupce Petr Šereda, který případ dozoruje.

Šestici bývalých manažerů začala v červnu 2012 stíhat protikorupční poli-
cie kvůli podezření, že z Mostecké uhelné vyvedli zhruba tři miliardy korun, 
které následně použili na nákup jejích akcií. V polovině listopadu přibylo ještě 
obvinění z podvodu.

K rozhodnutí zmrazit podnikatelům český majetek vedla policii obava, že 
by jej mohli přepsat na příbuzné nebo převést do zahraničí.

Obstavení majetku se týká například Marka Čmejly a Jiřího Diviše, již spo-
luvlastní firmu Škoda Transportation, nebo mediálních investorů Antonína 
Koláčka a Luboše Měkoty. Podle serveru Motejlek.com, který na obstavení 
majetku upozornil jako první, se tím například vysvětlilo, proč Měkota zasta-
vil v uplynulých dnech přísun peněz do televizí Metropol a Pětka.

Podnikatelé nicméně podle žalobce již podali stížnost proti obstavení ma-
jetku. O ní teď bude rozhodovat soud v Olomouci. Podobným způsobem se 
brání i proti samotnému trestnímu stíhání, které dříve označili za nezákonné.

Zdroj: HN                                                                                redakce ZB

Jelikož se mikroklimatické pod-
mínky přes realizaci různých tech-
nických opatření zhoršovaly /v roce 
2012 100% nárůst pracovišť se dvě-
ma a více mikroklimatickými pře-
stávkami/ odbory OKD provedly opě-
tovné kontroly vybraných pracovišť 
na dodržování mikroklimatických 
opatření.

Na přelomu května a června 2012 
z 15 kontrolovaných pracovišť byly 
zjištěny u 11 z nich nedostatky v do-
držování mikroklimatických přestá-
vek, ve 4 případech dokonce pra-
covníci o těchto přestávkách ani ne-
věděli. 

Při další kontrole na přelomu čer-
vence a srpna pak na 9 pracovištích 
bylo zjištěno nedodržování přestá-
vek v 6 případech, ve 2 případech za-
městnanci o přestávkách opět nevě-
děli.

Bylo zjištěno, že v řadě případů: 
-bezpečnostní mikroklimatické 

přestávky nejsou dodržovány, výkon 
práce je tak prodloužen o dobu pře-
stávek, 

-pracovníci o přestávkách mnoh-
dy vůbec neví, 

-někdy přestávky nejsou stanove-
ny konkrétním časovým údajem, 

-mnohdy je režim práce a odpo-
činku stanoven na pracovišti se znač-
ným zpožděním. 

-technické režimy pro pracoviště 
jsou stanoveny tak, že neberou v po-
taz zkrácení pracovní doby o dobu 
přestávek. Navíc není stanoven do-
statečný počet zaměstnanců na pra-
covišti pro splnění pracovního úkolu, 
pracovníci jsou pak nepřímo nuceni 
pracovat i po dobu přestávek.

Otázka mikroklimatu byla odbory 
opět připomenuta na bezpečnost-
ním mítinku u generálního ředitele 
OKD 7. 8. 2012. V diskusi, již se zú-
častnili i někteří předáci a technici do-
lů OKD, zazněly z jejich řad připo-
mínky především právě k velmi ob-
tížným mikroklimatickým podmín-
kám na pracovištích a k problémům 
v dodržování stanovených opatření. 
Proto provozní ředitel rozhodl o utvo-
ření pracovní komise k této proble-
matice za účasti odborníků z OKD i 
zástupců odborářů. 

Komise přijala opatření: 
-pro rubání: obsazení pozic za-

městnanců dané směny ve pro-
spěch pracoviště se zhoršenými mik-
roklimatickými podmínkami /např. 
vrchní úvrať porubu/ pro zajištění 
možnosti jejich prostřídání,

-pro přípravy: zajištění dodržová-
ní mikroklimatických přestávek,

-technické režimy stanovovat 
vždy s ohledem na mikroklimatické 
podmínky,

-v případě překrytí bezpečnostní 
přestávky a přestávky na jídlo a od-
dech bude toto placeno každému za-
městnanci jako přesčas.

Po přijetí tohoto opatření provedli 
důlní inspektoři odborového svazu v 
prosinci 2012 další kontroly a bylo 
konstatováno:

Na pracovištích s mikroklimatic-
kými přestávkami v podzemí OKD 
se na jednotlivých VOJ přestávky do-
držují sporadicky především z důvo-
du splnění technických režimů – 
technické režimy nejsou sníženy z 
důvodu zkrácení pracovní doby o 
přestávky, dále se často nedodržují i 

z důvodu větší vzdálenosti určených 
míst odpočinku /klimatizačních ko-
mor/, nefunguje střídání zaměstnan-
ců ani navýšení jejich počtu /vrchní 
úvratě porubu/, nejsou mnohdy vyu-
žívány klimatizační komory, případ-
ně nejsou vůbec vybudovány, vy-
skytl se i případ, kdy přestávka vů-
bec stanovena nebyla ač být měla.

A jak dopadla a další namátková 
kontrola v lednu 2013?

Při kontrole 14 pracovišť s naříze-
ným režimem práce a odpočinku v 
podzemí OKD bylo zjištěno v 7 pří-
padech nedodržení mikroklimatické 
přestávky, v jednom případě pře-
stávka nebyla stanovena, v jednom 
případě osádka s přestávkami neby-
la seznámena a v 7 případech schá-
zela klimatizační komora.

S přiblížením se letního období a 
dalším nárůstem počtu pracovišť se 
zhoršenými mikroklimatickými pod-
mínkami nám nezbývá než se opě-
tovně ptát vedení OKD - změní se 
skutečně přístup k dodržování opat-
ření na pracovištích s nepříznivými 
mikroklimatickými podmínkami ne-
bo se toto ohrožení zdraví zaměst-
nanců prací ve špatných tepelných 
podmínkách bez odpočinku stane 
běžným způsobem hornické práce v 
OKD?                odbory SHO, SIBP



Otevřena partnerská expozice

Češi se bojí důchodu v bídě

Rok 2013 je Evropským
r o k e m  o b č a n ů

Skvělý recept pana Rudolfa

V polském partnerském městě Havířova, Jastrzębie Zdrój, 
byla 9. ledna 2013 otevřena za účasti zástupců města Havířo-
va a zdejší pobočky KPHMO v budově muzea v lázeňském par-
ku rozšířená expozice zdejší hornické historie. 

Je to druhá strana společného projek-
tu Historie psaná uhlím financovaného z 
fondů příhraniční spolupráce Euroregio-
nu Těšínské Slezsko.  Výstavu slavnost-
ně otevřeli zástupci města Jastrzębie 
Zdrój, místních šachet a dalších osob-
ností. 

Je umístěna v historické budově mu-
zea v lázeňské části města. Má několik 
částí, které zahrnují historii lokality reali-
zovanou dobovou selskou usedlostí ná-
paditě zakomponovanou do interiéru bu-
dovy tak, že máte pocit, že jste vstoupili 
do původního stavení rodiny rolníka na 
začátku XX. století. V suterénu budovy je 
simulace důlního pracoviště ražby chod-
by zabudované ve dřevě s expozicí nářa-
dí a dalších artefaktů hornického života. 
Další část tvoří minikino pro šest diváků s 
nabídkou dokumentů o hornictví. Vitrína 
ve spojovací chodbě představuje sbírku 
slavnostních medailí ze setkání Gwarků, 
jak zde nazývají hornické slavnosti Bar-
borky. Je zde i dotyková obrazovka s mož-
ností získání informací o městě a jeho his-
torii.

Zvláštní prostor v zatemnění s bodo-
vým osvětlením dokumentují práce zdej-
ších amatérských řezbářů, které jsou pro-
vedeny v uhlí. Ti zde vystavují svá díla ve 
větší části spojená s životem horníků a 
historií regionu. Samostatný výstavní sál 
ukazuje soubor dokumentárních fotogra-
fií vzniku a historie zdejších šachet. Je to, 
obrazně řečeno, spojení Kotulovy dře-

věnky v Havířově, naší nové stálé expo-
zice a galerie Maryčka v jednom.

Celkový dojem z výstavy je velmi dob-
rý, a pokud budete mít cestu tímto smě-
rem, není to daleko, doporučuji její ná-
vštěvu. Budete li mít štěstí na dobré poča-
sí, bude i procházka po zdejším parku ur-
čitě pohodovým zážitkem. V době naší 
návštěvy byla smogová situace a zdejší 
aroma velice husté a oproti u nás stále kri-
tizovanému stavu ovzduší byla situace 
nepoměrně horší.

Krátce k historii
Město Jastrzębie Zdrój jsou polské láz-

ně, které vznikly v souvislosti s průzku-
mem uhelného ložiska v polovině 19. Sto-
letí v roce 1861. Největšího rozkvětu do-
sáhly v období mezi světovými válkami. 
Zásadním zlomem byl hlad po uhlí, po-
tažmo po devizách pro polské hospodář-
ství. Výstavba šachet a s tím spojené po-
žadavky na bydlení horníků způsobily sta-
vitelský boom v rozvoji lázeňského 
města. Tady už vývoj kopíruje historii Ha-
vířova. Dnes zde žije přibližně 100 tisíc 
obyvatel. V okolí jsou šachty vlastnicky 
spojené pod Jastrzębskou uhelnou spo-
lečností /JSW/. Názvy dříve samostat-
ných šachet byly Zofiówka, Moszczeni-
ca, Jastrzębie a Borynia. Otevření první 
šachty bylo provedeno v roce 1962. Jsou 
to moderní doly s vysokou produkcí kok-
sovatelného uhlí zejména na vývoz. Těž-
ba je provázena vysokým výskytem meta-
nu.                                                     -jn-

V našem státě asi pořádek nebude...

Komu vadí pokladny s fiskální pamětí?
První praktické aktivity sociálních partnerů v boji proti ko-

rupci a za zamezení nekalých praktik na trhu a vytvoření rov-
ných podmínek pro podnikání se ve větším měřítku začaly ob-
jevovat již ve druhé polovině 90. let. 

Problematika kontrolních pokla-
den se (pod tlakem odborů i podni-
katelů) vrátila do hry v letech 
2002–20O3 při přípravách tzv. Špid-
lovy reformy veřejných financí. Špid-
lova vláda byla sice většinová, 
nicméně koaliční partneři ČSSD ne-
byli žádnými příznivci skutečného za-
vedení těchto pokladen. To se proje-
vilo v systematickém torpédování 
účinnosti tohoto opatření při koalič-
ních jednáních a nakonec i v defini-
tivním zrušení již přijatého zákona.

Výrazné zvyšování sazeb DPH a 
snížení hranic pro registraci plátců 
DPH opět vrátilo do hry otázku zave-
dení kontrolních pokladen. Stále sil-
něji a zřetelněji jsou zřejmé důsledky 
toho, že v České republice neexistu-
je důsledná a prověřitelná evidence 
výše tržeb. To má za důsledek něko-
lik faktů.

Zaprvé: v zásadě se nedá u ma-
lých smíšených obchodů v zemi (ví-
ce než polovinu ovládá vietnamská 
a čínská diaspora) zkontrolovat, zda 
jednotliví prodejci, deklarující se ja-
ko neplátci DPH, skutečně hranici 
pro evidenci nepřekračují. Je stále 
evidentnější, že vůči poctivým regis-
trovaným plátcům zde probíhá neka-
lá konkurence. Zadruhé: jsou stále 
zřejmější masivní daňové úniky na 
DPH, přímých daních i pojistném. Za-
třetí: neexistence kontrolních pokla-
den s fiskální pamětí podle někte-

rých známek svádí i velké prodejce k 
manipulaci s elektronickými systé-
my a k vyvádění části tržeb mimo 
účetní a daňovou evidenci ČR.

I to jsou důvody, proč se po něja-
kém čase podnikatelé (vedle odbo-
rů, které s tím nikdy nepřestaly) zača-
li opět brát za zavedení kontrolních 
pokladen s fiskální pamětí. Nebude 
to ovšem tak jednoduché. Na druhé 
straně „barikády“ totiž neúnavně hájí 
současný stav ministr financí Kalou-
sek. Ten ministr Kalousek, který se 
mimo jiné v roce 2007 v nové koalici 
velmi aktivně podílel na konečném 
zrušení zákona, který v předchozí ko-
alici vyjednal…

Výhrady k zavedení kontrolních 
pokladen, které se dnes objevují, 
jsou ve skutečnosti pouze účelové. 
Jak ukázaly rozbory podnikatelů, na-
prosto mimo realitu jsou například 
„odhady“ údajných 10 mld. Kč, jež by 
do kontrolních pokladen s fiskální pa-
mětí měl investovat podnikatelský 
sektor (ten ve skutečnosti kontrolní 
pokladny již má a jen by je stačilo do-
plnit o fiskální paměť). Zkušenosti se 
zavedením kontrolních pokladen u 
našich sousedů – na Slovensku a v 
Maďarsku – jsou pozitivní. V těchto 
státech se zvýšily přiznané tržby o 
20 až 30 %. K častým výhradám, že 
v Evropské unii nejsou kontrolní po-
kladny ze zákona povinné, je vhod-
né poznamenat, že ve většině států 

EU to tak opravdu je, přesto je po-
kladníci používají ať na základě ji-
ných legislativních úprav, či na dopo-
ručení odborových svazů. Navíc je 
zde účinná kontrola podnikatelských 
příjmů usnadněna tím, že většina zá-
kazníků používá bezhotovostní plat-
by, především bankovní a kreditní 
karty, případně šeky. V Německu je 
kontrola zajišťována ještě směrnicí 
o zdanitelných příjmech, kdy každý 
obchodník musí při výpočtu daní do-
kumentovat své denní tržby. I když si 
může zvolit libovolnou formu, větši-
na kvůli dalším výhodám používá 
právě registrační pokladny.

Zdá se, že nekonečný příběh kont-
rolních pokladen bude pokračovat. 
Ministr Kalousek přišel se zlepšova-
cím návrhem. Proti pokladnám s fis-
kální pamětí postavil ideu údajně lev-
nější varianty tzv. centrálního úložiš-
tě tržeb. Kdo ale prověří jejich hod-
nověrnost, když nebude existovat 
systém pokladen s fiskální pamětí, 
systém povinného vydávání účte-
nek atd.? Kalousek postupuje v du-
chu „Všechno, jen ne fungující sys-
tém kontrolních pokladen s fiskální 
pamětí!“ Inu, starého psa novým 
kouskům nenaučíš (navíc když staré 
fígle pořád fungují).

      Martin FASSMANN, ČMKOS

V karvinském městském klubu seniorů (MKS) se scházejí jeho členové na nejrůz-
nějších posezeních, sportovních soutěžích apod. Středeční dny bývají v jejich domeč-
ku občas vyhrazeny, jak jim velí jejich každoroční plán činnosti, tématicky zaměřeným 
posezením. Nechybí na nich, ale také na větších akcích, zábavách i zájezdech takřka 
nikdy také jeden z bezmála tří set členů MKS Rudolf Górecki i se svou paní Aničkou, ta-
ky členkou MKS. Oba nechyběli ani 30. ledna na středečním klubovém posezení, ten-
tokráte s ochutnávkou především koblížků.

Náš kamarád Ruda se zamlada vyučil v bývalém karvinském závodě NHKG zá-
mečníkem, Jak už to tak bývá, nejen za větším výdělkem, ale především vyřešit si byto-
vou otázku, přišel na stonavský Důl ČSM. Pětadvacet let fáral v přípravách a pak jako 
čelbový zámečník v kolektivu hlavního předáka Zdeňka Biernata. Náš Ruda je již dvaa-
dvacet let důchodcem. Díky své vitalitě a chuti do života však tento stav takřka denno-
denně popírá. 

 Již od mladých let se aktivně zapojuje jako Sokol, napřed v Darkově a nyní v TJ Kar-
viná. Ti, kdo sledují nádhernou přehlídku pražských sokolských Sletů, jej tam mohli vi-
dět už čtyřikrát jako cvičence. Pan Ruda má i pro naše čtenáře jistě svůj osvědčený re-
cept, na zdravý život, i když kniha jeho života bude již zanedlouho popsána čtyřiase-
dmdesátým listem. S kolegou, taky Sokolem J. Hložkem, se z Karviné na jeden z praž-
ských sletů do Prahy vydali tam i zpět na kolech. V nohách na kole má Ruda dalších 
mnoho kilometrů po čtyřiadvaceti městech celé republiky. Zkrátka, sportovec, jak se ří-
ká, tělem i duší, vždyť se se svými kamarády Sokoly se schází při nohejbalu, stolním te-
nise, volejbalu atd. každý týden v tělocvičně jedné z karvinských škol, ale dobrých vý-
sledků dosahuje také mezi seniory MKS třeba i v turnajích s kulečníkovým tágem. Jak 
skromně dodává, své čestné místo zaujímá doma plejáda diplomů, medailí, uznání z 
jeho dalších účastí na soutěžích. Byl také jedním z mnoha sportovců amatérů na se-
tkáních Poláků, žijících v různých zemích po světě ve čtyřiasedmdesátém roce ve Var-
šavě i v Krakově. Kolegu Rudu můžeme i v těchto dnech dost bohaté sněhové nadílky 
vidět, kterak na běžkách zdolává kolem Karviné minimálně dvanáctikilometrovou sto-
pu, ale běžeckou stopu již řadu let se svými kamarády sjíždí i v Krkonoších. Už ale se 
svoji manželkou Aničkou, se kterou, jak už bylo řečeno, nechybí ani na klubových zába-
vách a umí to spolu svižně vytáčet i na tanečním parketu. Čekají na jaro, aby mohli 
opět svoji aktivitu proměnit ve vypěstování různých plodů na své zahrádce za městem.                                                                                                              

 Zkrátka, Rudolf Górecki je jedním z mnoha seniorů, jejichž životním krédem je přes-
to, že i na té koblížkové sešlosti nechybělo nějaké to pivečko či štamprlička, zdravý ži-
votní styl, motivovaný pohybem.                                                                             (bř)

Je tradicí, že Evropská unie zasvětí 

kalendářní rok vybrané problematice - 

rok 2013 se stal Evropským rokem obča-

nů. Letos uplyne 20 let od přijetí koncep-

tu evropského občanství, který byl zakot-

ven v Maastrichtské smlouvě, jež vstou-

pila v platnost v roce 1993. Cílem Evrop-

ského roku občanů je přispět k tomu, aby 

občané lépe znali svá práva, která jsou 

zakotvena ve Smlouvě o Evropské unii a 

příslušných zákonech členských států, a 

zvýšit jejich zájem o evropská témata i za-

pojení do diskuse o rozvoji a budoucnosti 

EU.

Evropská komise pravidelně zjišťuje, 

jak občané využívají svých práv v rámci 

EU. Poslední zpráva z roku 2010 ukáza-

la, že občané svá práva znají málo. Nej-

využívanějším právem je právo volného 

pohybu a pobytu v jiných zemích Unie. 

Kromě toho však občané mají i další prá-

va, jako právo volit a být zvolen do Evrop-

ského parlamentu, volit a být volen v míst-

ních (obecních či městských) volbách v 

místě svého dlouhodobého či trvalého po-

bytu, či právo na konzulární pomoc ze 

strany velvyslanectví či konzulátu jiného 

členského státu. Řada práv je spojena s 

podnikáním, se vzděláním a zdravotní pé-

čí, jde také o práva spotřebitelů, zaměst-

nanců, studentů apod. Existuje i poměr-

ně nová možnost zapojit se do legislativ-

ního procesu EU prostřednictvím Evrop-

ské občanské iniciativy, kterou pravidelní 

čtenáři Sond znají např. z odborové inici-

ativy „Voda je lidské právo“.

V rámci Evropského roku občanů se 

bude rovněž diskutovat o překážkách a 

problémech spojených s naplňování těch-

to práv, v českém kontextu zajisté i s po-

žadavkem české vlády o dosažení tzv. 

Klausovy výjimky z Listiny základních 

práv EU, jež je součástí Lisabonské 

smlouvy.ČMKOS s výjimkou trvale ne-

souhlasí a vyžaduje, aby ji ČR nezískala.

Jedním z důvodů, proč je rok 2013 Ev-

ropským rokem občanů, jsou volby do Ev-

ropského parlamentu, které se konají v 

roce 2014. V naplňování evropského ob-

čanství totiž hraje Evropský parlament klí-

čovou roli a je třeba občany včas motivo-

vat, aby těmto volbám věnovali patřičnou 

pozornost.    D.Štechová, členka EHSV

p Snímek slavnostních medailí ze setkání Gwarků...

p Snímek ze setkání seniorů včetně ochutnávky koblížků...

p Pohled na polské město Jastrzębie Zdrój z ptačí perspektivy...

Více než dvě třetiny Čechů se obávají špatného finančního zajištění ve stá-
ří. Státem vyplácený důchod bude podle 81 procent lidí nedostatečný. Samo-
statně si spoří nebo investuje ale jen 56 procent dotázaných. Informace, kte-
ré zveřejnil server Lidovky.cz, vyplývají z průzkumu Centra pro výzkum ve-
řejného mínění.

Nedostatečného finančního zajištění v důchodovém věku se obává 70 pro-
cent lidí. Třetina dotázaných uvedla, že se obává „velmi“, což je o sedm pro-
centních bodů více než v roce 2010. Méně se bojí mladí lidé ve věku 15 až 19 
let a ti, kteří pokládají životní úroveň své domácnosti za dobrou.

Lidé od 45 let se ale odchodu do důchodu neobávají výrazně více než pří-
slušníci jiných věkových kategorií. Největší obavy mají lidé se špatnou život-
ní úrovní a příznivci levice.

Důchodu vyplácenému státem nevěří více než čtyři pětiny dotázaných. 
Jen osm procent Čechů se domnívá, že jim poskytne dostatečné finanční za-
jištění. Tyto hodnoty se v uplynulých dvou letech příliš neměnily.

Na důchod si spoří 56 procent lidí, což je zhruba stejně jako v roce 2010. 
Nejčastěji jsou to lidé ve věku od 30 do 59 let, lidé se středoškolským a vyso-
koškolským vzděláním a domácnosti, jejichž příjem přesahuje 40 000 korun. 
Nespoří si naopak lidé od 15 do 29 let, lidé se základním vzděláním a se špat-
nou životní úrovní domácnosti.

Průzkumu, který se uskutečnil od 3. do 10. prosince 2012, se zúčastnilo 
1047 lidí ve věku od 15 let. Zdroj: www.socialnidialog.cz
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ZE  SVĚTA
HORNICTVÍ

Pojištění za škodu způsobenou při výkonu povolání

Honda Urban SUV v Detroitu 2013

Aktuální témata pro tuto dobu...

Chystaný model od Hondy bude konkurovat Nissanu Juke nebo Opelu 

Mokka, jeho podobu automobilka ukázala v Detroitu.

Na internet si našly cestu první snímky konceptu Honda Urban SUV        

/snímky nahoře/, a to ještě před jeho výstavní premiérou na autosalonu v Det-

roitu. Studie naznačuje podobu chystaného kompaktního crossoveru, který 

by podle některých zpráv mohl oživit označení HR-V.

Příď díky tvarům masky chladiče s navazujícími světlomety lehce připomí-

ná větší SUV CR-V. Na boku zaujme výrazný prolis směřující dynamicky 

vzhůru přes dveře až k C-sloupku, kde navazuje na linii kliky zadních bočních 

dveří. Urban SUV tedy kopíruje „skryté“ kliky zadních dveří jednoho z budou-

cích konkurentů – Nissanu Juke.

Pod kapotou sériového automobilu se objeví přímovstřikové motory z no-

vé rodiny Earth Dreams Technology. Mezi nimi patrně nebude chybět již před-

stavený turbodiesel 1,6 i-DTEC (88 kW a 300 Nm).

Stejné agregáty bude používat i plánovaná třetí generace modelu Jazz. 

To není žádným překvapením, chystaný kompaktní crossover a budoucí ge-

nerace Jazzu budou sdílet své základy. Společný původ se u konceptu proje-

vuje například umístěním palivové nádrže pod přední sedadla a použitím sys-

tému sklápění sedadel Magic Seats.

Již dříve Honda oznámila, že kompaktní crossover se začne prodávat v 

průběhu roku 2015. Forma, kterou naznačuje detroitský koncept, znamená 

karoserii dlouhou 4300 mm, o 23 cm méně než na délku měří CR-V.

Pokud sériový automobil skutečně použije označení HR-V, naváže tím na 

malé SUV prodávané mezi lety 1999 a 2006. V prodeji byla třídveřová a pěti-

dveřová varianta. Ta byla o 10 centimetrů delší než čtyři metry dlouhá verze s 

jedním párem dveří. Zdroj: auto.cz
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...(tajenka) v Normandii spolu s těžkou
výzbrojí a válečným materiálem,
zásobování střelivem a potravinami
představovalo gigantický úkol. Navíc
spojenci potřebovali nejméně tři dny
klidné moře, aspoň z části čisté nebe,
měsíční svit a k tomu určitou výšku
přílivu. Výrazné nesplnění jedné z těchto 
podmínek mohlo znamenat katastrofu.
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Co víte o sodíku?
Sodík je stříbrobílý, lesklý, velmi 

měkký kov. Na vzduchu je sodík ne-
stálý a rychle se pokrývá vrstvou hyd-
roxidu NaOH. S kyslíkem sodík hoří 
za vzniku žlutého peroxidu Na2O2.

Podobně jako ostatní alkalické ko-
vy je také sodík vysoce reaktivní kov, 
který se přímo slučuje s řadou prvků. 
Velká většina sloučenin sodíku je ve 
vodě dobře rozpustná. 

Výskyt sodíku v přírodě
Výskyt sodíku v přírodě je vázán 

pouze na sloučeniny, ve kterých se 
vyskytuje vždy ve formě bezbarvého 
jednomocného kationu. Průměrný 
obsah sodíku v zemské kůře činí 
2,34 %, sodík je čtvrtý nejrozšířeněj-
ší kov a šestý nejrozšířenější prvek 
na Zemi.

V množství 1,06 % je sodík obsa-
žen v mořské vodě a významným 
způsobem se tak podílí na složení 
hydrosféry.

Nejdůležitějším minerálem sodí-
ku je halit (kamenná sůl) NaCl. Nej-
větší obsah sodíku ze všech nerostů 
(55 % Na) má vzácný minerál villiau-
mitNaF. Celkem bylo mineralogicky 
popsáno 1029 minerálů s obsahem 
sodíku.

Výroba a využití sodíku
Výroba sodíku se provádí elektro-

lýzou taveniny chloridu sodného ne-
bo hydroxidu sodného - Castnerův 
proces výroby sodíku. Elektrolýza 
chloridu se provádí při teplotě 600-
650°C za přítomnosti fluoridu sod-
ného, který snižuje teplotu tání chlo-
ridu. Na grafitové anodě se vylučuje 
chlor, tekutý sodík s vylučuje na že-
lezné katodě.

Kovový sodík se používá jako re-
dukční činidlo při výrobě těžkotavi-
telných kovů titanu a zirkonia. Sodík 
se používá i do některých slitin a pro 
výrobu sodíkových výbojek.

Obrovský praktický význam má 
velká řada sloučenin sodíku. Zají-
mavou sloučeninou sodíku je výbuš-
ný azid sodný NaN3. Při explozi uvol-
ňuje azid sodný v krátkém okamžiku 
velké množství dusíku, díky této 
vlastnosti se používá jako hlavní 
složka iniciačních náloží do airbagů 
v automobilech. Peroxid sodný Na-
2O2 a dusičnan sodný NaNO3 se vy-
užívají v pyrotechnice - barví plamen 
sytě žlutě. Oxid sodný Na2O se pou-
žívá jako tavivo při přípravě keramic-
kých glazur, sulfid sodný Na2S se po-
užívá v koželužství k odchlupování 
kůží a sloužil jako jedna z výchozích 
surovin po výrobu bojové látky ype-
rit. Nezastupitelný je biologický vý-
znam sodíku pro člověka.

Zdroj: www.prvky.com

Při výkonu práce se může stát, že zaměstnanec způsobí za-
městnavateli škodu. Je proto velmi vhodné, aby si zaměstna-
nec uzavřel s jím vybranou pojišťovnou pojištění odpověd-
nosti za škody při výkonu povolání.

Pojištění je v každém ohledu vý-

hodné, protože v případě, že za-

městnanec způsobí zaměstnavateli 

škodu, pojišťovna zaměstnanci tuto 

škodu po odečtení spoluúčasti po-

kryje. 

Za co vše a za jakých podmínek 

zaměstnanec odpovídá zaměstna-

vateli za škodu, upravuje Zákoník 

práce v ustanoveních §§ 250 až 264. 

Pouze velmi stručně

Zákoník práce ve svých §§ 250-

264 upravuje odpovědnost zaměst-

nance za škodu, která je rozdělená 

do různých skutkových podstat. Od-

povědnost zaměstnance za škodu je 

odpovědností subjektivní, která je za-

ložena na principu zavinění, které 

musí zaměstnavatel zaměstnanci 

prokázat. Pouze u odpovědnosti za-

městnance za schodek na hodno-

tách svěřených k vyúčtování a při od-

povědnosti za ztrátu svěřených před-

mětů se presumpce zavinění, kdy za-

městnavatel nemusí prokazovat za-

vinění a příčinnou souvislost, pouze 

předpokládá. Zaměstnanci je dána 

možnost vyvinit se, tedy prokázat, 

že škodu nezavinil.

Podle tohoto ustanovení odpoví-

dá zaměstnanec zaměstnavateli za 

škodu, kterou mu způsobil zavině-

ným porušením povinností při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé sou-

vislosti s ním. V případě, že se na 

škodě účastnil i zaměstnavatel, do-

chází k jeho spoluodpovědnosti za 

škodu a odpovědnost zaměstnance 

se v souvislosti s tím poměrně ome-

zí. Odpovídá-li zaměstnanec za ško-

du, hradí zaměstnavateli skutečnou 

škodu, a to v penězích, jestliže ško-

du neodčiní uvedením v předešlý  

stav. Zákon tedy preferuje navrácení 

věcí do původního stavu před pe-

něžním odškodněním. 

V Zákoníku práce je stanoven li-

mit výše náhrady škody způsobené 

z nedbalosti, která nesmí přesáh-

nout u jednotlivého zaměstnance 

částku rovnající se čtyř a půl násob-

ku jeho průměrného měsíčního vý-

dělku před porušením povinnosti, 

kterým způsobil škodu. Toto omeze-

ní neplatí, byla-li škoda způsobena v 

opilosti, kterou si sám přivodil, nebo 

po zneužití jiných návykových látek. 

Pojišťovny pak nabízení krytí pro 

případ:

! škod na zdraví a usmrcení, 

! škod na věci jejím poškozením ne-

bo zničením, 

! finanční škody. 

Pojišťovny hradí škodu, kterou za-

městnanec způsobil maximálně do 

výše rovnající se čtyř a půl násobku 

jeho průměrného hrubého měsíční-

ho výdělku, kterou může zaměstna-

vatel po zaměstnanci maximálně po-

žadovat, pokud však škodu nezpů-

sobil úmyslně nebo v opilosti, nebo 

po zneužití jiných návykových látek.

Spoluúčast na náhradě škody, kte-

rou si musíte s pojišťovnou předem 

smluvit, začíná u 1000,-Kč a končí u 

33 % ze způsobené škody .

Pojistné se platí v jedné splátce, 

tedy jednou ročně na celý rok.

Bližší informace budou zaměst-

nancům poskytnuty na každé po-

bočce pojišťovny nebo se mohou ob-

rátit na právní poradnu při SHO Haví-

řov, Junácká 3.

Právní poradna je pravidelně kaž-

dé pondělí od 9.00 -11.30 hod. a od 

12.30 – 15.00 hodin. Je však nezbyt-

né se na poradnu objednat na tel. čís-

le 777 55 62 67 nebo 77 55555 66.

             JUDr. Marie Piekarzová 


