
V Havíøovì se 13. èervna konalo pravidelné jednání Rady SHO…

Mluvilo se hlavnì o hornických dùchodech

Také ÚIBP z Darkova se školili

Podpis Dohody k Dolu Paskov

Zvláštní pøístup k BOZP

Návštìva poslancù Parlamentu

Odboráøské noviny * Èíslo 12 * Roèník XXIV * 19. èervna 2014

Ministr prùmyslu a obchodu Jan Mládek spolu s pøedstaviteli NWR Petrem 

Jonákem a Markem Jelínkem podepsali Dohodu o útlumu tìžby v Dole Pas-

kov. Stalo se tak v pátek 6.6.2014 v Praze. Tìžba by dle dohody mìla pokra-

èovat do roku 2017 a poté by stát pøispìl na sociální programy horníkù 600 mi-

lionù korun. Smlouva obsahuje spoustu podmínek, pro které se mùže stát ne-

platná, ta snad nejménì ovlivnitelná je pokles ceny uhlí pod 110 USD za tunu 

po tøi po sobì jdoucí ètvrtletí. Pro nás nejpodstatnìjší je fakt, že si spoleènost 

OKD, a.s. ponechává možnost Dùl Paskov provozovat i po roce 2017, aniž 

by využila dohody se státem. Zdroj: odborové stránky ZO Paskov

V pátek 6.6.2014 sfárali do pod-

zemí Dolu Paskov poslanci Parla-

mentu ÈR. Konkrétnì za Hnutí ANO 

Josef Hájek a Martin Sedláø, za 

ÈSSD Jaroslav Zavadil a za ODS Ja-

na Èernochová. Po návštìvì podze-

mí následovalo jednání s vedením 

OKD, Dolu Paskov a odborovými or-

ganizacemi pùsobícími v OKD. Jed-

nání se skládalo ze tøí témat: Horní 

zákon a vyvlastòovací paragrafy, 

uvažované zvýšení poplatkù za vy-

dobytý prostor a nerost, a co nás zají-

malo nejvíce otázka odchodu do dù-

chodu. Pøedevším dùchody, poté, co 

Nejvyšší správní soud pozastavil 

„novelizaci NV 363/2009”, jsou veli-

ce citlivé téma, které je nutné co 

nejdøíve doøešit. Pøedseda SHO     

Ing. Jaromír Pytlík informoval pøí-

tomné o jednáních na Ministerstvu 

práce a sociálních vìcí a dalších kro-

cích, které náš odborový svaz OS 

PHGN již podnikl. Ze zájmu poslan-

cù z rùzných politických stran a 

zvláš�, když nejsou zrovna žádné 

volby, lze soudit, že hornictví je po-

øád ožehavé téma, které je nutné øe-

šit. Odbory jako zástupci zamìst-

nancù vítají každou podporu a pomo-

c, která podpoøí zamìstnanost v regi-

onu. Zdroj:  ZO Paskov               red

Z dìní na Dole Paskov

p Úsekoví inspektoøi bezpeènosti práce z Dolu Darkov pøi školení k oblasti BOZP...

Kryt CO na Závodì Dùl Darkov posloužil 6. èervna jako vhod-
ný objekt pro školení takøka padesátky úsekových inspektorù 
bezpeènosti práce. Jeho program pøipravili ZIBP V.Sznapka a 
A.Kodenko tak, aby si pøítomní mohli zopakovat a rozšíøit zá-
kladní znalosti z oblasti BOZP.

V úvodu jednání vystoupili za ve-

dení závodu øeditel Ing.V.Szmek a 

vedoucí odboru práce a mezd 

Bc.R.Kryštofík. Øeditel Szmek pøi-

pomnìl tìžkou situaci v tìžbì, kdy 

není plnìna zejména naplánovaná 

metráž ražeb. Dále se vìnoval ana-

lýze a pøíèinám 4 smrtelných pracov-

ních úrazù, které byly dosud v OKD v 

letošním roce zaznamenány. V ná-

sledné diskuzi pak odpovìdìl na do-

tazy ke stìhování kolektivù mezi jed-

notlivými doly a k personální politice 

vedení /nábor nových zamìstnan-

cù/.

Dalšími školiteli byli svazový in-

spek to r  bezpeènos t i  p ráce              

Ing.I.Kavka a odborová právnièka 

JUDr.M.Piekarzová, kteøí se postup-

nì vìnovali nìkterým ožehavým té-

matùm – hlášení pracovních úrazù a 

jejich odškodòování /vèetnì krácení 

náhrady škody/, NPE a pøeøazování 

zamìstnancù na vhodná pracovní 

místa, lékaøské posudky, kategori-

zace prací a hornické dùchody. O je-

jich poètu druhù a znaèné složitosti 

právnièka struènì informovala. A tak 

v pozdìjší diskusi mìla možnost od-

povìdìt na mnohé konkrétní dotazy 

k této problematice.

Ing.I.Kavka  ve svém vystoupení 

poznamenal, že systém zavedení 

kontroly pracoviš� s pomocí ÚIBP ne-

má ve svìtì obdoby a je potøebnou 

souèástí celé oblasti BOZP.

Posledním lektorem školení byl 

vedoucí OBHP OKD Ing.P.Zajíèek, 

který se vìnoval operativnímu øízení 

BOZP tak, aby se hned reagovalo na 

zjištìné závady nebo nebezpeèné 

stavy v provoze. Okamžitá opatøení 

by pak mìla uvedené jevy co nejvíce 

omezit.

V následné diskusi pøítomní ÚIBP 

kritizovali nìkteré nevhodné reakce 

vedení na provozní záležitosti, na-

pøíklad snahu nehlásit pracovní úra-

zy nebo liknavost pøi odstraòování 

nahlášených závad. Vedoucí OBHP 

na tento fakt odpovìdìl, že i pøi ob-

tížných podmínkách výroby je tøeba 

nadále vytrvat v úsilí o zlepšení sta-

vu BOZP.                       redakce ZB  

p Pøedseda SHO Ing.Jaromír Pytlík øídil minulý týden jednání Rady SHO...

V Havíøovì se 13. èervna 
sešla vìtšina èlenù Rady 
SHO, aby projednali aktuál-
ní problematiku související 
s èinností odborù.

Hned v úvodu pøedseda SHO           

Ing.J.Pytlík seznámil pøítomné s obsa-

hem jednání, které mìl s kolegy na Minis-

terstvu práce a sociálních vìcí v Praze. 

Po zmaøeném prosazování novelizace 

naøízení vlády è. 363/2009 nám úøedníci 

ministerstva pøislíbili, že pro Snìmovnu 

pøipraví nový návrh zákona, který by re-

spektoval požadavek horníkù odcházet 

do dùchodu døíve než ostatní obyvatel-

stvo.  O tom, že tento požadavek jsme 

sdìlili i 4 poslancùm Parlamentu pøi ná-

vštìvì Dolu Paskov 6. èervna informoval 

pøedseda ZO Paskov R.Palièka.    

Dalším tématem byla otázka, jak øešit 

zaøazení pracovníkù na pracovištích ve 

2. kategorii prašnosti, když nabydou 

NPE. Vypadá to tak, že hlavní slovo k to-

muto tématu budou mít orgány hygienic-

kého dozoru.

O restrukturalizaci dluhù spoleènosti 

NWR informoval pøedseda Pytlík. Tato 

skuteènost je pro OKD pozitivní zprávou. 

O jednání Správní a Dozorèí rady RBP in-

formovali èlenové tìchto orgánù     

Bc.M.Nìmcová a F.Riedl. Dobré je, že po-

jiš�ovna má vyrovnané hospodaøení, i 

když došlo ke snížení výbìru pojistného i 

vlivem snížení mezd zamìstnancù OKD, 

kteøí tvoøí významnou èást pojištìncù.  

O aktuální situaci v oblasti BOZP in-

formoval SIBP Ing.V.Potomák. Konstato-

val, že prakticky všechny ukazatele pra-

covní úrazovosti se za prvních 5 mìsícù 

oproti loòsku zhoršily s tím, že bylo za-

znamenáno celkem 76 pracovních regis-

trovaných úrazù. Úrazová èetnost v uve-

deném období má hodnotu 6,96. Objevil 

se rovnìž nárùst chorob z povolání, jichž 

bylo zaznamenáno celkem 48 /z toho 37 

souvisejících s uhelným prachem/. Pozo-

ruhodný je rovnìž poèet 45 otøesových 

jevù. Na závìr pøipomnìl pøedseda Pytlí-

k, že 19. èervna se bude konat 2. semináø 

bipartitního dialogu B9 k oblasti dopadù 

legislativních zmìn do odvìtví hornictví. 

Pøíští Rada SHO se bude konat 11. èer-

vence v Havíøovì.                              red

Velice èasto se v poslední do-
bì setkáváme s èlánky ve firem-
ních novinách, na intranetových 
stránkách nebo na vývìskách 
jednotlivých závodù, zamìøe-
ných na oblast BOZP. Vše zøej-
mì v pøirozené snaze organiza-
ce snížit alarmující statistiku úra-
zovosti v rámci OKD. Dokonce 
zøejmì i upøímná snaha a nové 
vize výkonného øeditele OKD Da-
le R. Ekmarka, prezentovaná, mi-
mo jiné, i na posledních škole-
ních ÚIP,  by se dala brát oprav-
du vážnì, kdyby nepøišli naši od-
boráøi s tím, co jim bylo pøedlože-
no jejich vedením (viz. fotokopie 
prémiových ukazatelù). Pøi prv-
ním pohledu na toto „stanovení 
ukazatelù prémií“ je, podle mého 
názoru, zcela jasný zámìr: 
Poštvat v kolektivu lidi proti sobì 
a tlumit hlášení pøípadných úra-
zù s cílem vyvolat negativní nála-
du proti každému,  kdo by chtìl 
úraz nahlásit. Každý z nás chodí 
do práce pro peníze a je velice 
jednoduché dìlat laciná opatøení 
tohoto typu, která proti sobì 
poštvou zamìstnance jednotli-
vých kolektivù. Øešit  rozpor s Ko-
lektivní smlouvou, pøíslušnou le-
gislativou a s morálním pøístu-
pem v oblasti BOZP je pro nìkte-
ré pøedstavitele OKD asi zbyteè-
né a složité.

Štefan Pintér, 
pøedseda ZV OS Dolu ÈSM 
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Podíl nezamìstnaných ve vybraných okresech 
MSK k 31. kvìtnu 2014

Roste poèet nahlášených volných pracovních míst…

Nezamìstnanost nadále klesá

Na Darkovì se udìloval Zlatý Permon

Odmìòování  zamìstnancù 
v sociálních službách je mizerné

Moravskoslezský kraj potøebuje
s v o u  f u n k è n í  t r i p a r t i t u

Prùmìrná mzda v 1.ètvrtletí vzrostla
Minimální mzda se od ledna zvýší na 9 tisíc korun

Poèet evidovaných uchazeèù o zamìstnání v Moravsko-
slezském kraji (MSK) k 31.05.2014 poklesl po ètvrté v øadì za 
sebou, a to na souhrnných 85 588. Zároveò se o 0,3 p. b. snížil 
také podíl nezamìstnaných osob.

K mezimìsíènímu snížení poètu 

nezamìstnaných osob došlo ve 

všech okresech našeho kraje, nej-

poèetnìji v okrese Opava (-616 

osob) a Frýdek-Místek (-515). Po-

kles podílu nezamìstnaných v po-

rovnání s pøedchozím mìsícem byl 

zaregistrován rovnìž ve všech okre-

sech MSK, nejvíce v bruntálském (-

0,7 p. b.) a opavském (-0,5) okrese.

K 31.05.2014 bylo ÚP ÈR, Kraj-

skou poboèkou v Ostravì evidováno 

41 058 žen, pøièemž jejich podíl na 

celkovém poètu uchazeèù èinil   

48,0 %. Osob se zdravotním posti-

žením bylo v evidenci 8 720, tj.    

10,2 % z celkového poètu neza-

mìstnaných. V závìru kvìtna letoš-

ního roku bylo evidováno 4 097 ab-

solventù škol všech stupòù vzdìlání 

a mladistvých, jejich poèet poklesl 

nejen mezimìsíènì (-306 osob), ale 

i zároveò v porovnání s kvìtnem 

uplynulého roku (-788). Na celkové 

nezamìstnanosti se podíleli 4,8 %. 

Nárok na podporu v nezamìstna-

nosti (i pøi rekvalifikaci) mìlo 14 467 

uchazeèù o zamìstnání, tj. 16,9 % 

všech registrovaných uchazeèù o za-

mìstnání v našem kraji. 

Vyšší podíl nezamìstnaných 

osob než krajský prùmìr (10,0 %) vy-

kázaly tradiènì 3 okresy našeho kra-

je, a to Bruntál (12,8 %), Karviná 

(12,4 %) a Ostrava (11,4 %). Naopak 

nižší podíl byl zaznamenán opìt v 

okrese Opava (8,1 %) a ve Frýdku-

Místku i Novém Jièínì (shodnì     

7,2 %). 

Koncem kvìtna letošního roku by-

lo v databázích ÚP ÈR, Krajské po-

boèky v Ostravì registrováno cel-

kem 4 035 volných pracovních míst.  

V prùbìhu kvìtna 2014 podpoøil 

ÚP ÈR, Krajská poboèka v Ostravì 

prostøednictvím nástrojù a opatøení 

APZ vznik celkem 1 010 pracovních 

míst pro obtížnì umístitelné skupiny 

nezamìstnaných osob. Od zaèátku 

letošního roku bylo finanènì podpo-

øeno již celkem 3 683 pracovních pøí-

ležitostí. 

ÚP ÈR, Krajské poboèce v Ostra-

vì nebyla v kvìtnu 2014 nahlášena 

žádná hromadná propouštìní.

 Z materiálù poskytnutých ÚP ÈR, 

poboèka Ostrava. 

                                 redakce ZB

p Snímek z udílení Zlatého Permona - zleva pøedseda ÈBÚ Ivo Pìgøímek, øeditel 
Závodu Dùl Darkov Vladislav Szmek a námìstek pro BOZP David Hájek...

Èeský báòský úøad, Odborový svaz pracovníkù hornictví, 
geologie a naftového prùmyslu a Odborový svaz Stavba Èes-
ké republiky udìlily 10. èervna ceny Zlatý Permon za rok 2013. 

Tato cena za bezpeènost v hornic-

tví se propùjèuje a udìluje od roku 

2002 subjektùm podléhajícím dozo-

ru státní báòské správy Èeské re-

publiky jako projev uznání za dosa-

žení vynikajících výsledkù v oblasti 

bezpeènosti práce.

Zástupci uvedených orgánù se 

tentokrát sešli na Závodì Dùl Dar-

kov, aby ocenili právì tento závod v 

kategorii  „Hornická èinnost prová-

dìná hlubinným zpùsobem – hlubin-

ný dùl“ za jeho èinnost v oblasti BOZ-

P.  Sošku Permona, který má podle 

povìstí pomáhat horníkùm pøi jejich 

práci a pøinášet štìstí, pøedal øediteli 

závodu Vladislavu Szmekovi pøed-

seda Èeského báòského úøadu Ivo 

Pìgøímek. 

Pøedání Zlatého Permona se za 

náš svaz zúèastnili pøedseda SHO 

Jaromír Pytlík a pøedseda ZO Dar-

kov Ludìk Procházka. Pøi této pøíle-

žitosti byl rovnìž vyznamenán vìc-

nou odmìnou místopøedseda zá-

kladní odborové organizace Vladi-

slav Pawlas za svou dlouhodobou 

èinnost v oblasti BOZP ve funkci zá-

vodního inspektora bezpeènosti prá-

ce.                                              red 

Prùmìrná mzda v prvním ètvrtletí dosáhla 24 806 Kè. Èeši si tak oproti loò-
sku polepšili na mzdách o 793 Kè. Reálnì, po odeètení inflace, mzda vzrostla 
o 3,1 procenta. Na meziroèním nárùstu se podílela i nízká srovnávací zá-
kladna z loòského roku. Firmy totiž vyplácely odmìny kvùli daòové zmìnì už 
pøedloni v prosinci.

Spotøebitelské ceny letos v 1. ètvrtletí stouply o 0,2 procenta, objem mezd 
vzrostl o 3,4 procenta a poèet zamìstnancù o 0,1 procenta. Oproti prvním loò-
ským mìsícùm mìsíèní mzda narostla o 3,3 procenta. Díky nízké inflaci, kte-
rá letos dosáhla pouze 0,2 procenta, se reálnì mzdy zvýšily o 3,1 procenta. 
Informoval o tom Èeský statistický úøad (ÈSÚ).

V podnikatelské sféøe ÈSÚ zaznamenal rùst prùmìrných mezd nominál-
nì o 3,6 procenta a reálnì o 3,4 procenta. V nepodnikatelské sféøe se prù-
mìrná mzda nominálnì zvýšila o 2,2 procenta, reálnì byla vyšší o dvì pro-
centa.

Mzdový nárùst je o nìco vyšší, než èekali analytici. Na prùmìrnou mzdu 
však stále dvì tøetiny zamìstnancù nedosáhnou. Pøesnìjší je mzdový medi-
án, který vyluèuje platové extrémy - ten dosáhl 20 764 korun (rùst o 2,9 pro-
centa).

U mužù medián èinil 22 600 korun, u žen to bylo 18 651 korun. Osmdesát 
procent zamìstnancù pobíralo mzdu mezi 10 006 Kè a 39 768 Kè, uvedl 
ÈSÚ. Obecnì platí, že na prùmìrnou mzdu dvì tøetiny zamìstnancù nedo-
sáhnou. Dùvodem výrazného meziroèního rùstu mezd jsou podle analytikù 
jednorázové faktory. Loni v prvním ètvrtletí totiž byla prùmìrná mzda umìle 
nižší.                                                                                                     (kov)

Minimální mzdu èeká od ledna další zvýšení. Ze souèas-
ných 8 500 vzroste o pìtistovku na 9 000 korun. Dohodla se na 
tom tripartita, tedy zástupci vlády, odborù a zamìstnavatelù. 

Naøízení ale musí ještì schválit kabi-
net. Minimální mzdu v Èesku podle údajù 
ministerstva práce pobírá asi 100 000 li-
dí, což pøedstavuje pøibližnì dvì procen-
ta všech zamìstnancù.

Minimální mzda se naposledy zvedla 
loni v srpnu na základì rozhodnutí Rus-
nokovy vlády; tehdy to bylo rovnìž o 500 
korun na souèasných 8 500. Od roku 
2007 až do roku 2013 èinila minimální 
mzda 8 000.

Premiér Bohuslav Sobotka (ÈSSD) 
zvýšení minimální mzdy podpoøil. "Potøe-
bujeme vytvoøit systém, v nìmž lidé, kteøí 
pracují, budou mít vyšší èistý pøíjem než 
lidé, kteøí zùstávají na sociálních dáv-
kách," nechal se slyšet pøedseda vlády.

Šéf Èeskomoravské konfederace od-
borových svazù Josef Støedula by mini-
mální mzdu zvýšil ještì víc. "Minimální 
mzda v Èeské republice je stále nižší než 
sociální dávky, které mùže èlovìk dostat. 
Tudíž stále nemá motivaèní charakter," 
míní Støedula. Oèekává, že na konci 
funkèního období souèasné vlády by se 
mohla minimální mzda blížit až k 12 000 
hrubého. V Evropské unii je Èeská re-
publika podle Støeduly ètvrtá nejhorší co 
do výše minimální mzdy.

S tím souhlasí ministrynì práce Mi-
chaela Marksová (ÈSSD). "V souèasné 
dobì patøíme k nejhorším zemím v Ev-
ropské unii – minimální mzda v rámci Ev-
ropské unie je nižší už jenom v Bulhar-
sku, Rumunsku a Litvì," prohlásila Mark-
sová. I ona minulý týden zmínila, že mini-
mální mzda by mohla do konce volební-
ho období v roce 2017 vzrùst na 12 000 
korun.

Zamìstnavatelé s rùstem o 500 korun 
souhlasili, upozornili však, že nìkterá od-
vìtví s ním mùžou mít problém. Prezi-
dent Svazu prùmyslu a dopravy Jaroslav 
Hanák oznaèil jako nejvíc ohrožené obo-
ry sociální služby, obchod, textilní a kože-
dìlný prùmysl èi dopravu. Pøi dalším zvy-
šování minimální mzdy bude podle nìj 
nezbytné zohlednit vývoj ekonomiky a 
kondici firem. "Prostøedky musíme vytvo-
øit my, oni je jenom spotøebují," pozname-
nal Hanák.

Zvýšení až na 40 procent prùmìrné 
mzdy?

Vládní strany se už v koalièní dohodì 
zavázaly, že budou postupnì minimální 

mzdu zvyšovat, aby se pøiblížila 40 pro-
centùm prùmìrné mzdy ve státì. Ta za 
loòský rok dosáhla 25 128 korun, dvìma 
pìtinám tak odpovídá asi 10 000 korun. 
Pro zvýšení minimální mzdy na tuto èást-
ku se vyslovil i prezident Miloš Zeman.

Po plánovaném nárùstu minimální 
mzdy na 9 000 korun zùstane její pomìr k 
prùmìrné mzdì na 34 procentech. Za-
mìstnavatele to nicménì bude pøíští rok 
stát 690 milionù korun navíc, veøejný sek-
tor vyplatí o 50 milionù víc. Do systému 
sociálního pojištìní by naproti tomu moh-
lo na odvodech pøitéct dalších 190 milio-
nù, do zdravotního pojištìní 80 milionù.

Nìkteøí ekonomové o pøínosu vyšší mi-
nimální mzdy pochybují. Podle Pavla Ko-
houta ze spoleènosti Partners by zvýšení 
mohlo pøipravit o práci lidi s nejnižšími pøí-
jmy. "Zkušenosti z rùzných èástí svìta 
ukazují, že vyšší minimální mzda popu-
listicky vypadá dobøe hlavnì pro nízkop-
øíjmové skupiny, ale jen do té doby, než ty 
nízkopøíjmové skupiny pøijdou o práci prá-

vì kvùli jejímu zvýšení," podotkl Kohout 
zaèátkem roku.

Stejné obavy má i ekonomický expert 
ODS Jan Skopeèek. "Institut minimální 
mzdy považuji za asociální pøípad regu-
lace trhu práce. Ve skuteènosti minimální 
mzda zvyšuje nezamìstnanost právì 
tìch lidí, kteøí jsou na tom na trhu práce 
nejhùøe," øekl Skopeèek v rozhovoru pro 
ÈT24 s tím, že chystané zvýšení mini-
mální mzdy negativnì ovlivní až 50 000 
pracovních míst – pøedevším v chudých 
regionech a málo kvalifikovaných profe-
sích.

To místopøedseda KSÈM Jiøí Dolejš 
návrh tripartity pøivítal. "Já si myslím, že 
postupné zvyšování minimální mzdy je 
logické. Ekonomika na to má. Samozøej-
mì pokud bude šlapat a nevrátí se rece-
se," podotkl Dolejš.

Ministerstvo práce zvýšení minimální-
ho pøíjmu zdùvodòuje tím, že výdìlek by 
mìl staèit na živobytí, aby k nìmu za-
mìstnaní lidé nemuseli pobírat dávky. 
Èistá minimální mzda sice podle úøadu 
pokryje výživu a výdaje na základní po-
tøeby, ale nikoliv všechny náklady na byd-
lení. Proto lidé èasto žádají právì o pøí-
spìvek a doplatek na bydlení. Zdroj: èt24

Semináø O lidech, kteøí se starají o druhé, aneb Postavení a odmìòování zamìst-
nancù v sociálních službách, se konal 29. kvìtna v Poslanecké snìmovnì. Poøádala 
ho poslankynì Jana Hnyková (Úsvit) pod záštitou pøedsedy Výboru pro sociální politi-
ku Jaroslava Zavadila (ÈSSD) a Odborového svazu zdravotnictví a sociální péèe Èes-
ké republiky.

Impuls ke konání semináøe dal právì odborový svaz s cílem podpoøit na parlament-
ní pùdì zlepšení platových a dalších pracovních podmínek zamìstnancù, kteøí se v za-
øízeních sociální péèe starají o postižené, staré a èasto velmi nemocné klienty.

Cílem semináøe bylo zároveò upozornit na spoleèensky nedocenìné postavení 
tìchto zamìstnancù a na léta se vlekoucí problémy s poskytováním zdravotní péèe kli-
entùm sociálních služeb.

Zároveò zamìstnanci sociálních služeb, jejichž práce je mimoøádnì psychicky i fy-
zicky vyèerpávající, stále patøí mezi nejhùøe odmìòované zamìstnance v Èeské re-
publice a pøes všechna jednání odborového svazu s minulými vládami a ministry a 
pøes všechny jejich sliby se na tom nic nezmìnilo.

Prùmìrné platy v odvìtví sociální péèe ani zdaleka nedosahují platù v nepodnika-
telské sféøe v celém národním hospodáøství. Za rok 2013 Informaèní systém o prùmìr-
ném výdìlku oficiálnì vykazuje prùmìrný plat v ÈR ve výši 25 128 korun mìsíènì.

Ptát se, proè plat v sociální péèi nedosahuje prùmìru v ÈR, je otázka, na kterou na-
ši zamìstnanci-odboráøi dobøe znají odpovìï. Nelze se zašti�ovat mantrou, že ve stát-
ním rozpoètu nejsou dostateèné prostøedky na platy, že ještì doznívá hospodáøská kri-
ze, že jsou jiné priority. Na sociální péèi bylo a je v ÈR poskytováno ménì penìz, než 
by toto odvìtví zasluhovalo. Aèkoli spoleènost stárne, byla v posledních letech sociál-
ní péèe výraznì zanedbávána a na oprávnìné nároky poskytovatelù se pohlíželo jako 
na odsávání penìz z rozpoètu státu.

Pøíjmy zamìstnancù sociální péèe se v roce 2013 pohybovaly hluboce pod prùmìr-
ným platem v ÈR. Prùmìrný plat k 31. 12. 2013 dosáhl pouhých 18 819 korun, aè mezi-
roèní nárùst èinil 207 korun.                                                                    Marie Klírová

Pøedseda Èeskomoravské konfe-
derace odborových svazù (ÈMKOS) 
Josef Støedula vyjádøil na jednání 
moravskoslezské Regionální rady 
odborových svazù ÈMKOS v Ostra-
vì velkou nespokojenost s fungová-
ním krajské tripartity. Krajská rada 
hospodáøské a sociální dohody by 
mìla sehrávat dùležitou roli v udrže-
ní sociálního smíru v regionu.

„Moravskoslezský kraj má vyso-
kou nezamìstnanost a mnoho dal-
ších problémù. Považuji za nepøija-
telné a dlouhodobì neudržitelné, že 
zdejší tripartita nefunguje a nemá 
prakticky žádné relevantní výstupy, 
které by pøispívaly k øešení složité 
ekonomické a sociální situace kra-
je,“ zdùraznil Støedula. „Odbory i za-
mìstnavatelé v tomto regionu zájem 
na fungování tripartity mají, ale, jak 
se zdá, vedení Moravskoslezského 
kraje jde opaèným smìrem a vùbec 
nedoceòuje pøínos sociálního dialo-
gu pro region. Pokud se situace v brz-

ké dobì uspokojivì nevyøeší, požá-
dám o nápravu premiéra Bohuslava 
Sobotku (ÈSSD) a pøedsedu Asoci-
ace krajù Michala Haška (ÈSSD),“ 
øekl pøedseda ÈMKOS Josef Støe-
dula. Regionální rada odborových 
svazù ÈMKOS upozoròuje dlouho-
dobì na nepøíznivou situaci, nìkolik 
mìsícù tripartitu suplovala pracovní 
skupina, tzv. krizový štáb, který zalo-
žil hejtman Miroslav Novák (ÈSSD) 
s tehdejším ministrem prùmyslu a ob-
chodu Jiøím Ciencialou. Letos v úno-
ru se její èlenové dohodli na transfor-
maci štábu do regionální tripartity.

„Žádné konkrétní zmìny nepro-
bìhly, pøestože jsme si nový model 
tripartity v bøeznu odsouhlasili. Pro 
návrh hlasovali i zástupci zamìstna-
vatelù, vedení kraje to však nere-
spektuje a v podstatì ignoruje,“ stì-
žuje si Dagmar Bobková-Regelová, 
pøedsedkynì Regionální rady odbo-
rových svazù ÈMKOS Moravsko-
slezského kraje.                       (kaš)



Ta vedra neprospívají nikomu

Odboroví inspektoøi v akci

Hornické slavnosti
v Karviné letos budou

Pøišli za zábavou i pouèením

p Provozní elektrikáø ze Závodu Dùl Darkov Josef Nogol...

V minulém týdnu nastala vlna veder, která pokoøila spoustu 
teplotních rekordù. A tak jsem se zeptal na Dole Darkov jedno-
ho z horníkù, jak se to projevilo v dole. 

Josef Nogol už 33 let pracuje v 
podzemí a má letité zkušenosti z 
provozu, zvláštì když zaèínal pøi raž-
bì pøedkù. Nyní pracuje jako pro-
vozní elektrikáø pøi ražbách. Položil 
jsem mu proto nìkolik otázek.

Mùžeš srovnat, jak to z hlediska 
pracovního prostøedí vypadá v do-
le nyní a v minulosti?

Co se týká prachu, je to zhruba 
stejné. Rozdíl je však v technologi-
ích. V provozu jsou mnohem výkon-
nìjší stroje a ty kromì tìžby horniny 
vyrobí mnohem více tepla. A to spo-
leènì s vlivem poèasí /souèasná tro-
pická vedra/ a hloubkou dobývání 
má vliv na klimatické pomìry na pra-
covištích. Dnes navíc existuje vyso-
ká koncentrace poètu pracoviš� na 
malém dobývacím prostoru s tím, že 
se navzájem ovlivòují využíváním 
stejných dùlních vìtrù. Mám také po-
chyby o tom, zda je centrální klimati-
zace dimenzována tak, aby výkono-
vì staèila pokrýt tolik pracoviš�. Já 
se celou smìnu pohybuji pøi ražbì 
pøedku a nemohu pochopit, proè pøi 
tìch obtížných pracovních podmín-
kách vedení pøestalo poskytovat pøí-
platek v mikroklimatu i profesím na 
pomocných kontech /EVII/. Nedáv-
no pøi 34 stupních Celsia zkolaboval 
kolega elektrikáø a skonèil v nemoc-

už 
nici. Mùj názor je, že by všichni, kdo 
v takových tìžkých podmínkách pra-
cují, mìli dostávat pøíplatek alespoò 
100 korun za smìnu.

Co si myslíš o vedení pracoviš� 
v režimu klimatických pøestávek?

Jak se dovídám od chlapù, èasto 
se tyto pøestávky nedodržují. A to z 
nìkolika dùvodù. Jednak režimy pra-
coviš� jsou naplánovány tak, že hor-
níci by nestaèili splnit uložené úkoly. 
Zvláštì, když klimatizaèní stany jsou 
vzdáleny tøeba nìkolik set metrù. 
Dalším mínusem je fakt, že havíø, 
který pøijde zcela mokrý do stanu, je 
najednou ofukován studeným prou-
dem vzduchu, takže celý „ztuhne“.   
A to musím ještì pøièíst to, že se po-
tom ocitne zpátky v horkém a vlh-
kém prostøedí mimo stan.

Jak bys celý problém øešil ty?
Tak, jako v minulosti zkrácenými 

smìnami. Chlapi splnili za pìt hodin 
uložené úkoly, vyfárali nahoru a mìli 
delší èas na regeneraci. Vedení by si 
mìlo uvìdomit, že vìtšina havíøù v 
dole se vìkovì blíží k padesátce a 
chtìli by se dožít dùchodu, který 
nám náš stát i pro horníky fárající po 
roce 1992 „protáhl“ pøes 60 rokù.

Díky za rozhovor a pøeji všem, 
aby se pracovní podmínky horníkù v 
dole zlepšily.                               red 

K ochranì zdraví pøed úèinky zátìže teplem nebo chladem se poskytuje zamìstnanci ochranný nápoj...

Pitný režim je zejména v této dobì dùležitý

V mìsících kvìtnu a èervnu byli svazoví, závodní a úsekoví 
inspektoøi bezpeènosti práce nebývale aktivní. Jednak se 
úèastnili na øadì bezpeènostních provìrek, jednak se úèast-
nili na sebevzdìlávacích školeních.

Ještì v závìru mìsíce dubna probìhl 
kontrolní Výbor pro BOZP na Závodì Dùl 
Karviná ÈSA, který byl spojen s kontro-
lou všech  pracoviš� v rámci veøejné pro-
vìrky. Kromì svazových inspektorù se té-
to akce zúèastnilo i 6 závodních inspek-
torù a 15 úsekových inspektorù. Další ve-
øejné provìrky v OKD jsou plánovány na 
øíjen na Závodì Dùl ÈSM a na listopad na 
Závodì Dùl Paskov.

Od 13. do 23. kvìtna probíhala Gene-
rální provìrka ÈBÚ a souèasnì komplex-
ní provìrka Krajské hygienické stanice v 
Ostravì na Závodì Dùl Darkov. V obou 
týdnech se na práci jednotlivých kontrol-
ních skupin i na kontrole pracoviš� podí-
leli jak svazoví inspektoøi Ing.Ivo Kavka a 
Ing.Vladimír Potomák, tak darkovští zá-
vodní inspektoøi Vítìzslav Sznapka a An-
tonín Kodenko.

Na tuto provìrku navázala ve dnech 
27.5 – 6.6.2014 specializovaná provìrka 
ÈBÚ a souèasnì komplexní provìrka 
KHS na Závodì úpraven, konkrétnì na 
Závodì Dùl Darkov, na Závodì Dùl Kar-
viná Lazy a na Závodì Dùl ÈSM sever.    
I zde se úèastnili jak svazoví inspektoøi, 
tak pøíslušní závodní inspektoøi jednotli-
vých kontrolovaných pracoviš� úpraven.

Konala se i školení úsekových a zá-
vodních inspektorù bezpeènosti práce. 

Ve dnech 29.-30.kvìtna probìhlo 
dvoudenní školení závodních inspektorù 
bezpeènosti práce v Sobìšovicích. Na 
pøednáškách se podíleli zástupci ÈBÚ v 
Praze, OBÚ v Ostravì, OIP v Ostravì, 

KHS v Ostravì, pracovištì Karviná a zá-
stupci Státního zdravotního ústavu. Své 
pøednesli i zástupci OS PHGN Ing.J.Pyt-
lík, JUDr.M.Piekarzová a svazoví inspek-
toøi. Odpolední blok 1.dne pak vyplnil se-
mináø „Státní energetická koncepce a su-
rovinová politika“, ve kterém vystoupili 
Mgr.R.Štix. Ing.J.Pytlík a Ing.R.Tabášek.

Darkovští ÚIBP  se školili 6.6.2014, 
kde vystoupil øeditel Ing.V.Szmek, ve-
doucí odboru práce a mezd Bc.R.Kryšto-
fík a za OKD vedoucí útvaru øízení bez-
peènosti Ing.P.Zajíèek, na kterého byla  
smìrována velká øada pøipomínek a dota-
zù. Dále školili zástupci odborù SIBP     
Ing.I.Kavka a právnièka JUDr.M.Piekar-
zová. 

Ve dnech 12.-13.6.2014 se sešli na 
svém dvoudenním školení ÚIBP ze Závo-
du Dùl ÈSM. Zde vystoupili zástupci ze 
Závodu Dùl ÈSM – zástupce vedení – ná-
mìstek pro bezpeènost Ing.K.Blahut  a 
zástupci OBHP Ing.B.Pukowski a         
Ing.J.Szamáranszký,  a první den škole-
ní také zástupci OKD – výkonný øeditel 
OKD Dale Ekmark a vedoucí útvaru øíze-
ní bezpeènosti Ing.P.Zajíèek. Na nì èeka-
la øada dotazù a pøipomínek pøedevším z 
oblasti BOZP, kde si dotazující nebrali 
servítky a své problémy na pracovištích a 
pøipomínky prezentovali zcela otevøenì. 
Z odboráøù pak kromì „domácích“ zá-
stupcù Š.Pintéra a J.Fily mìli svá vystou-
pení i pøedseda SHO Ing.J.Pytlík a SIBP 
Ing.V.Potomák.

                        Ing.V.Potomák, SIBP

Ani tak o lidech, našich známých, pøátelích a kamarádech až tak mnoho neslýchá-

me, a pøesto se takøka den co den setkáváme. Jsou to lidé, každý svým zpùsobem nì-

jak handicapovaní, sdružující se v Karviné v místní organizaci Svazu tìlesnì postiže-

ných /MO STP/, mezi nimiž jsou muži i ženy,sice nejen, ale pøevážnì bývalí dùlní i povr-

choví pracovníci okolních šachet. Vídáme je tøeba na fryštátském námìstí, jak se spo-

lu s ostatními karvinskými spolky a institucemi, poskytující sociální služby na tamním 

Veletrhu sociálních služeb. Svoji všestrannou aktivitu však zamìøují i na návštìvy diva-

del a jiných kulturních akcí, dobøe se umí pobavit i na vlastních spoleèenských èi tøeba 

sportovnì zamìøených aktivitách.                                                                                                                

 Letos už zajeli napøíklad do ostravského divadla Jiøího Myrona na známý muzikál 

Evita, nebo zahrát si bowling zajeli za stejnì postiženými kamarády do družební MO 

STP v Ostravì-Vítkovicích. Odtud si cenné medaile pøivezla kolegynì Margita Menší-

ková, jejich pøedsedkynì, za 1. místo v soutìži žen a kamarádi J. Švec, E. Valík a J. Kr-

koška byli nejlepším družstvem.                                                                                                    

Ve støedu 28. kvìtna se sešli opìt. Azyl jim poskytují hasièi ve své spoleèenské míst-

nosti, blízko restaurace Tesarèík v Karviné-Mizerovì.  Mìli tradiènì v tomto období or-

ganizované smažení vajeèiny, kdy jakousi vstupenkou na tuto sešlost byla vajíèka. Je-

jich kuchaøinky pøipravily tuto pochoutku opravdu dobøe. Na stále aktuálnìjší téma opa-

trnosti pøed nejrùznìjšími „šmejdy“, co s nekalými úmysly ztrpèují život sice nejen, ale 

pøedevším starším spoluobèanùm, pøišli pobesedovat zástupci Mìstské policie Karvi-

ná, strážníci Miloslav Sliwka a Petr Slezák. Nepøišli, jako vždy pøi podobných preven-

tivních besedách, s prázdnou. Každý z pøítomných èlenù byl obdaøen nejen zkuše-

nostmi, jak si zabezpeèit svùj byt, jak si poèínat pøi pøípadném napadení. Obdrželi také 

skvìlou pomùcku, jak upozornit okolí, že napøíklad došlo k napadení èi pokusu o zcize-

ní tøeba kabelky, tašky tzv. osobní alarm. Bezesporu se s karvinskými strážníky nevidí 

naposledy. Byli jimi pozvání k prohlídce jejich služebny, což výbor MO STP s povdì-

kem pøijal.                                                                                                                                                     

 Závìr støedeèního posezení patøil jejich v šikovnosti co nejlépe uspìt v soutìži v ho-

du na terè elektronických šipek. V soutìžících mužích se nejlépe vedlo Janu Macalíko-

vi pøed Pavlem Szlaurem a Erichem Valíkem, a mezi ženami zvítìzila Vìra Palová 

pøed Irenou Zymovou a Katarínou Pánkovou. V soutìži družstev uspìli kamarádi      

E. Valík, J. Švec a M. Zym. Karvinské èleny MO STP pøišla pozdravit také vedoucí soci-

álního odboru karvinského magistrátu Mgr. Martina Smužová, která mj. hovoøila i o ak-

cích, pøipravovaných pro spolky, které tento odbor øídí. Pøedsedkynì této MO STP    

M. Menšíková upozornila pøítomné mimo jiné na možnost jejich úèastí na takøka již pod-

zimní úèasti na rekondièním pobytu v malebném prostøedí moravských Beskyd v již 

dobøe známém hotelu Kahan, ale èlenové této MO STP mají stále šanci udìlat nìco 

pro své zdraví napøíklad i v karvinském bazénu Deja atp.                       Text: J. Bøoza     

K ochranì zdraví pøed úèinky zátìže teplem nebo chladem 
se poskytuje zamìstnanci ochranný nápoj. Ochranný nápoj 
musí mít odpovídající složení a Naøízení vlády 361/2007 ve znì-
ní sbírky zákonù 93/2012  urèuje dle tøídy práce složení i množ-
ství nápoje.

Nejvhodnìjšími nápoji se jeví èis-

tá voda bez bublinek, bylinné a ovoc-

né èaje, rùzné minerální vody a 

ochranné iontové nápoje.

V podmínkách OKD se bude jed-

nat kromì jiných pøedevším o slabì 

nebo støednì mineralizované nápo-

je. Slabì mineralizované nápoje ma-

jí obsah rozpuštìných pevných mine-

rálních látek od 50 do 500 mg/litr /pat-

øí sem pro pøedstavu napøíklad vody 

jako Toma natura, Aquilla, Dobrá vo-

da a další/. Støednì mineralizované 

nápoje s obsahem rozpuštìných 

pevných minerálních látek od 500 do 

1500 mg/litr /napø. Magnesia, Ko-

runní, Matoni a další/ a pro použití se 

kombinují se slabì mineralizovaným 

nápojem, pramenitou vodou nebo 

vodou splòující dané požadavky.

Organismus je pøi fyzicky nároè-

ném výkonu znaènì ovlivnìn. Již pøi 

ztrátì 3 l za osmihodinovou smìnu 

je tøeba vìnovat trvalou pozornost 

náhradì minerálních látek, nebo� je-

jich nedostatek mùže zpùsobit ner-

vové a metabolické poruchy. Nebez-

peèí nastává už pøi teplotách nad 28 

stupòù Celsia, vyslovené riziko je pøi 

teplotách 36 stupòù Celsia  a vyš-

ších. Pøi vysoké zátìži dosahují ztrá-

ty tekutin pocením až 1,5 litru/hod. 

Optimální by bylo pití 0,2 l každou 

ètvrthodinu, lépe se vstøebávají 

chladnìjší tekutiny. V létì se dopo-

ruèuje teplota nápoje kolem 16 stup-

òù Celsia, v zimì 20 – 25 stupòù Cel-

sia. Je vhodné minerální vody støídat 

s jiným druhem nápoje. Doporuèuje 

se chu� kyselá, mírnì natrpklá nebo 

mírnì nahoøklá. Je dáno také kolik 

mùže nápoj obsahovat maximálnì 

cukru a kolik daných minerálních lá-

tek. Doporuèené množství je 1,5 l až 

2,5 l za smìnu a v doplòování tekutin 

pokraèovat i po smìnì.   Jinde se do-

poruèuje i více dle tìlesné váhy - 

muž o váze 80 kg by mìl vypít 3,2 lit-

ru tekutin a 

muž o váze 

100 kg by 

mìl vypít až 

4 litry. Pøi vy-

sokých tep-

lotách pøi-

chází tìlo o 

velké množ-

ství vody a v 

ní rozpuštìných minerálù a iontù. 

Speciální ochranné nápoje - iontové 

nápoje dodávají tìlu nejen tekutiny, 

ale také velké množství iontù, o kte-

ré tìlo pøišlo. Iontové nápoje doplòu-

jí také energii, vitamíny a minerály. 

Iontové nápoje se dìlí na isotonické, 

hypotonické a hypertonické. Isoto-

nický nápoj se hodí pøi intenzívním 

výkonu nepøesahující 60 minut, hy-

potonické pak pøi tìlesné aktivitì i v 

práci zejména delší než 60 minut. Hy-

pertonické nejsou pro práci vhodné.

Je tøeba si uvìdomit, že iontové 

nápoje jsou urèeny pro speciální èin-

nosti a vysoké koncentrace nìkte-

rých iontù, stejnì jako minerálù i v mi-

nerálních vodách s vyšší koncentra-

cí minerálních látek,  mohou mít pøi 

delším používání i negativní úèinky 

na nìkteré orgány / ledviny, játra, oto-

ky, hypertenze, štítná žláza /. Musí-

me být tedy opatrní a na urèení 

ochranného nápoje by se tedy mìl 

podílet i lékaø závodní preventivní pé-

èe – ochranný nápoj by mìl být 

správnì urèen na míru podle dané 

práce, prostøedí a dalších faktorù – 

tøeba i vìku zamìstnance a také tyto 

nápoje postupem doby støídat.

Mezi varovné pøíznaky nedostat-

ku tekutin patøí: sucho v ústech, po-

cit žíznì, zvýšená únava, nesoustøe-

dìnost v práci, snížená výkonnost, 

bolesti hlavy, svalové køeèe. Mùže 

nastat - kolaps, šok, pøehøátí orga-

nismu. První pomocí je: opustit s po-

stiženým horké prostøedí, uvolnit mu 

odìv, chladit vlažnou vodou, dát mu 

napít. Pøi vážnìjších stavech volat in-

spekèní službu – v OKD v dole na èís-

lo 6 a na povrchu na èíslo 3333 a po-

stiženého neopouštìt do pøíchodu 

lékaøe.           SIBP Ing.V. Potomák

Spoleènost OKD se po roèní pau-

ze vrací k tradici Hornických slav-

ností, které vždy ve velkém baví oby-

vatele Karviné i širokého okolí. V loò-

ském roce neprobìhly, a to kvùli 

špatné ekonomické situaci ve spo-

leènosti. Letos se tak lidé na slav-

nosti mohou tìšit, ovšem v úspornìj-

ší podobì.

„S ohledem na souèasné ekono-

mické prostøedí, kdy OKD prochází 

komplexní provozní transformací, 

aby zajistila udržitelnost a konkuren-

ceschopnost svého podnikání i do 

budoucna, bude akce pøipravena ve 

skromnìjším a komornìjším pojetí, 

než tomu bylo v pøedchozích roèní-

cích jejího konání,” uvedl mluvèí spo-

leènosti OKD Marek Síbrt.

Slavnosti probìhnou 30. srpna tra-

diènì v parku Boženy Nìmcové. 

Spoleènost v souèasné dobì pracu-

je na technickém a organizaèním za-

jištìní akce, zároveò pøipravuje hu-

dební a spoleèenský program. Ten 

by mìl být bohatý i pro rodiny s dìt-

mi.

„V letošním roèníku chceme dát 

výrazný prostor regionálním umìl-

cùm oproti velkým jménùm èeského 

showbyznysu. Navíc mezi našimi za-

mìstnanci je øada aktivních hudeb-

níkù. Ti, jejichž tvorba nejlépe za-

padne do konceptu festivalu, dosta-

nou možnost vystoupit pøed publi-

kem v rámci slavností,” uzavøel mluv-

èí s tím, že souèástí slavností bude i 

pietní akt na Univerzitním námìstí, 

prùvod krojovaných horníkù a boho-

služba. Zdroj: OKD.czp Školení ÚIBP z Dolu ÈSM navštívil i výkonný øeditel OKD D.Ekmark /uprostøed/...
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Francouzská ... (1.tajenka) vyrábìla
pøed první svìtovou válkou rychlé stroje
s vidlicovým dvouválcovým motorem
a jednoválce se ètyømi ventily
a objemem 348 cm3. V meziváleèném období
se vìnovala hlavnì menším motocyklùm do
objemu 498 cm3, nìkteré mìly ... (2.tajenka).
Po roce 1945 pøišla s dvoudobými
i ètyødobými stroji do objemu 248 cm3.
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Odškodòování pracovního úrazu a promlèecí doba

Doporuèení k zamìstnavateli 
pøíslušným úøadem práce

Citroën C1 v Ženevì 2014

V Praze bude Firemní sportfestival

Aktuální témata pro tuto dobu...

Zatímco exteriér novinky od Citroënu /snímky nahoøe/ jsme již pøed auto-
salonem znali, interiér byl pro nás novinkou. Zadní sedadla nás pøekvapila 
45 centimetrù dlouhými, pohodlnými sedáky s hranou ve výšce 38 centimet-
rù nad podlahou. Místa pro kolena za dlouhány moc nezbude, 180 centimet-
rù vysoký øidiè se „za sebe“ posadí jen s obtížemi. U takto malých aut nejsou 
sedadla vzadu tím nejlepším místem pro dlouhé cesty, nicménì místo nad se-
dákem není žádná hrùza: 180 cm vysoký pasažér se zde ještì posadí, sic se 
hlavou velmi tìsnì dotýká stropu. Dalším pozitivem je dobré nastupování na 
zadní sedadla, druhý pár dveøí je rozmìrný. Vzadu jsme ve výši loktù namìøi-
li 131 centimetrù. Boèní okna jsou ve druhé øadì pouze výklopná, podobnì 
jako u vìtšího Cactusu. Zadní sedadla jsou dìlena v pomìru 50:50, rovná 
plocha nikoliv pøekvapivì nevznikne, musíte pøekonat asi dvanácticentimet-
rový schùdek. Jejich zadní strana není pokryta kobercem nebo tkaninou ale 
plechem. Ostatnì i na plastech v interiéru je vidìt jejich nižší cena, na mìk-
èené plasty si mùžete nechat zajít chu�. Ke kvalitì zpracování výtky nemá-
me. Nakládací hrana zavazadelníku se základním objemem 196 litrù (po 
sklopení 750 l)se nachází ve výšce 76 centimetrù nad silnicí, poté následuje 
tøiceticentimetrový „pád“ na dno kufru. Ten je pøekvapivì docela široký, mezi 
podbìhy jsme namìøili rovný metr, což je jen o centimetr ménì než napøíklad 
u další novinky, BMW 2 Active Tourer. Ale pojïme na pøední sedadla. Ta jsou 
na minivùz pøekvapivì pohodlná a rozmìrná, sedáky jsou dlouhé 47 centi-
metrù a jednolitá sedadla (hlavovou opìrku si proto nemùžete nastavit dle li-
bosti) mohou být dokonce vyhøívaná. Skrz volant o prùmìru 36,5 centimetru 
sleduje øidiè sdružený pøístroj s digitálním otáèkomìrem a dobøe èitelným kla-
sickým ruèièkovým rychlomìrem. Øadicí páka je vysoká a dobøe po ruce, tro-
chu hùøe vypadají velké, barevnì lakované plochy kolem zbyteènì 
„shluklých“ tlaèítek na støedovém panelu. Výhled z auta se zdá být dobrý, 
vnìjší zpìtná zrcátka jsou rozmìrná. Pøestože støedový tunel není nikterak 
masivní, nabízí dostateèný poèet odkládacích prostor. Druhou stranou min-
ce je, že trochu vadí øidièovo pravé noze. Nová generace Citroënu C1 za-
ujme svým vzhledem. Pøední èást vozu byla navržena podle vzoru souèas-
ných MPV modelù automobilky, nechybí tedy netradiènì pojaté pøední svìt-
lomety a diodové denní svícení. S proskleným víkem zavazadelníku jsme se 
setkali již u první generace automobilu, výrazné prolisy zadního nárazníku a 
rozmìrné svítilny ve stylu nejnovìjších Citroënù pøidávají celému konceptu 
zádì na atraktivitì. Základní verze vyjedou na 14“ a 15“ kolech s ozdobnými 
kryty, za pøíplatek budou k dispozici litá patnáctipalcová kola s diamantovým 
výbrusem. Nejnovìjší C1 pøichází s upravenými vnìjšími rozmìry. Na délku 
mìøí 3460 milimetrù (+ 20 mm), s šíøkou 1620 milimetrù je však o 10 milimet-
rù užší a 20 milimetrù nižší (1470 mm) než verze, kterou mùžete v souèas-
nosti vidìt v showroomech znaèky. Zdroj: auto.cz

Polské hornictví s podporou
Polské uhelné hornictví v letech 

2010 až 2013 dostalo 22 mld. zlo-
tých podpory, myšleno jako rùzné for-
my veøejné podpory. Potvrzuje to hlá-
šení Centra analýz spoleèensko- 
ekonomických  /CASE/. Roènì je to 
pøitom z rozpoètu a operaèních pro-
gramù 1,1 mld. zlotých.

Podle CASE podpora pro hornic-
tví pøicházela ze státního rozpoètu a 
programù pomoci pro sektor kame-
nouhelného hornictví ze spoleènì fi-
nancovaných operaèních programù 
Evropské unie – Infrastruktura a pro-
støedí Inovované hospodáøství, z pro-
gramu LIFE+ (hlavnì na rekultiva-
ce), z prostøedkù Regionálního ope-
raèního programu Slezského voje-
vodství. Formou jsou také tzv. 
„hornické emeritury“. Jak pozname-
nalo CASE, v analyzovaném období 
let 2010-2013 bylo hornictví podpo-
rováno z rùzných zdrojù, rùznými 
zpùsoby i pro rùzné cíle. Centrum 
rozdìlilo dotace sektoru jako celku, 
tak i pro jednotlivé podniky.

Tìmi prvními byly dotace do 
„emeritur“ /forma dùchodu/ a hornic-
kých rent, náklady spojené s rekulti-
vací terénù jednotlivých lokalit nebo 
náklady na restrukturalizaci zamìst-
nanosti. 

Na druhém místì to byly dotace 
spojené s ohranièením výroby – na-
pøíklad pokrytí nákladù na utlumení 
nebo nové investice, jako je otevøení 
nových èástí ložiska.

V hlášení bylo uvedeno, že polo-
vina emeritur  v hornictví byla urèe-
na právì pro uhelné hornictví /v roce 
2010 4 mld. zlotých, v roce 2013 
pøes 4,6 mld./. Je to nejvyšší èást do-
tací a v prùbìhu uvedených let pøed-
stavovala 17 mld. zlotých.

CASE poznamenalo souèasnì, 
že Polsko není jediným státem v EU, 
který ve vysokém stupni podporuje 
hornictví. Ve zprávì bylo uvedeno, 
že v letech 2010-2013 dotace v Nì-
mecku dosáhly ekvivalentu 23 mld. 
zlotých, v Rumunsku 600 milionù a v 
Maïarsku pøes 250 milionù zlotých.

V dubnu 2014 oznámila jiná agen-
tura WISE, že dotace spoleènì do 
hornictví a uhelné energetiky v Pol-
sku pøedstavují roènì 6 mld. zlotých. 
Celková podpora uvedeného odvìt-
ví pak v letech 1990-2012 dosáhla 
dle úrovnì cen z roku 2010 kolem 
170 mld. zlotých. Zdroj: wnp.pl

Zamìstnanec utrpìl pracovní úraz bez pracovní neschop-
nosti a stále rehabilituje. Zatím nedošlo k ustálení zdravotní-
ho stavu. Více než 3 roky zamìstnavatel nedodal podklady 
pro odškodnìní úrazu. Jaké jsou povinnosti zamìstnavatele k 
pojiš�ovnì, kde je zamìstnanec dle zákona pojištìn (Koope-
rativa)? Existuje nìjaký postup - vyplnìní formuláøe pro pra-
covní úraz bez pracovní neschopnosti ke Kooperativì, proml-
èecí doba apod.? Je zde nìjaká povinnost a doba pro zamìst-
nance, do kdy musí podklady k pracovnímu úrazu dodat?

Zodpovìdìt konkrétnì Váš dotaz 

je obtížné, protože neuvádíte všech-

ny údaje potøebné ke konkrétnímu 

posouzení. Z dotazu lze usoudit, že 

v pøípadì zmínìného pracovního 

úrazu pùjde o odškodnìní bolesti, 

pøípadnì ztížení spoleèenského 

uplatnìní, formou náhrady ve smys-

lu § 372 zákoníku práce, popø. dal-

ších náhrad. Pokud jde o odpovìd-

nost zamìstnavatele za škodu pøi 

pracovním úrazu nebo nemoci z po-

volání, platí úprava objektivní odpo-

vìdnosti zamìstnavatele, který má 

povinnost odškodnit zamìstnance 

automaticky, vznikne-li škoda a 

jsou-li splnìny další podmínky pro 

poskytnutí náhrad. Pokud tak za-

mìstnavatel neuèiní, mùže se od-

škodnìní domáhat zamìstnanec pøí-

mo u zamìstnavatele, a to i ve formì 

žaloby u soudu. Zamìstnavatel, ni-

koli zamìstnanec, jak se domníváte, 

je na tato rizika povinnì pojištìn na 

základì ustanovení § 205d zákona 

è. 65/1965 Sb. (døívìjší zákoník prá-

ce). Odškodnìní (náhrady) je tedy 

povinen poskytnout sám, pøípadnì 

prostøednictvím zákonem urèené po-

jiš�ovny.

Jak uvádíte, zamìstnavatel zøej-

mì svou povinnost neplní, proto bu-

de asi nutné domáhat se svých náro-

kù žalobou u pøíslušného soudu. Prá-

vo na náhradu škody zpùsobené na 

zdraví se u náhrad za ztrátu na vý-

dìlku nepromlèuje. Promlèuje se ná-

rok na jednotlivá plnìní, ty je tøeba 

uplatnit ve dvouleté subjektivní lhù-

tì. Právo na ostatní náhrady se pro-

mlèuje v tøíleté lhùtì, která poèíná bì-

žet dnem, kdy škoda vznikla a kdy se 

poškozený dozvìdìl o tom, kdo za ni 

odpovídá.

Na dotaz odpovìdìl: 

              JUDr. Zdenìk Pøeslièka

Úøadem práce mi byla vydána doporuèenka do zamìstnání a pøi návštìvì za-
mìstnavatele mi bylo sdìleno, že pracovní místo je obsazeno. Ve druhém po-
dobném pøípadì mnì zamìstnavatel vyslovenì natvrdo odmítl. Pokud se mi to 
bude stávat èastìji, co proti tomu mohu dìlat?

Výbìr fyzických osob ucházejících se o zamìstnání z hlediska kvalifikace, nezbyt-
ných požadavkù nebo zvláštních schopností je v pùsobnosti zamìstnavatele. Úøad 
práce vám stanoví lhùtu, ve které jste povinen projednat zamìstnání, které vám dopo-
ruèil. Mùže se stát, že v dobì, než se dostavíte k doporuèenému zamìstnavateli, bude 
pracovní místo mezitím obsazeno jiným zájemcem o zamìstnání. Nebo sice bude vol-
né, ale zamìstnavatel si vás z nejrùznìjších dùvodù nevybere. Proto byste nemìl s ná-
vštìvou zamìstnavatele otálet až do posledního dne stanovené lhùty, ale ve vlastním 
zájmu ho navštívit co nejdøíve. V této souvislosti je tøeba, abyste byl informován o tom, 
že zamìstnavatel nesmí pøi výbìru zamìstnancù vyžadovat informace týkající se ná-
rodnosti, rasového nebo etnického pùvodu, politických postojù, èlenství v odborových 
organizacích, náboženství, filozofického pøesvìdèení a sexuální orientace, není-li je-
jich vyžadování v souladu se zvláštním právním pøedpisem, dále pak informace, které 
odporují dobrým mravùm, a osobní údaje, které neslouží k plnìní povinností zamìst-
navatele stanovených zvláštním právním pøedpisem. Na vaši žádost je zamìstnavatel 
povinen prokázat potøebnost požadovaného osobního údaje. Hlediska pro výbìr za-
mìstnancù musí zaruèovat rovné pøíležitosti všem fyzickým osobám ucházejícím se o 
zamìstnání a zamìstnavatel od vás v souvislosti s jednáním pøed vznikem pracovního 
pomìru smí vyžadovat jen údaje, které bezprostøednì souvisejí s uzavøením pracovní 
smlouvy.                                                                                                               (biè)

Již od roku 1994 sleduje Sdružení 
CZECH TOP 100 významné firmy 
èeské ekonomiky a sestavuje a vy-
hlašuje žebøíèky na základì ekono-
mických dat a dalších objektivních 
mìøítek. Sdružení organizuje odbor-
né konference, semináøe a prezen-
tace v Èeské republice i v zahranièí. 
Zprostøedkovává kontakty k ob-
chodní spolupráci v regionech ÈR i v 
zahranièí.

Sdružení rovnìž iniciuje a spolu-
organizuje neformální spoleèenská 
setkání významných osobností eko-
nomického i veøejného života pøi od-
borných, spoleèenských, kulturních 
a sportovních pøíležitostech v Praze 
i v kraji. Mezi takové akce beze spo-
ru patøí i Firemní sportfestival Praha, 
který se uskuteèní ve dnech            

4. až 6. záøí v hlavním mìstì. Firem-
ní sportfestival je výjimeènou spor-
tovní událostí pro všechny amatér-
ské sportovce, kteøí rádi využijí pøíle-
žitosti ukázat své schopnosti i mimo 
kanceláø a zároveò si pøitom odpoèi-
nout a utužit pracovní vztahy.

Sportfestival je benefitem pro za-
mìstnance a pøínosem pro zamìst-
navatele.Na své si pøijdou pøíznivci 
týmových sportù (fotbal, volejbal). 
Tým budou muset složit i zájemci o 
úèast v bowlingu, badmintonu, no-
hejbalu, pétanque, tenisu a stolním 
tenisu. Individuální soutìžení nabízí 
atletika, golf a šipkový turnaj, ale i v 
tìchto sportech je možné se pøihlásit 
do týmových turnajù. Informace o 
disciplinách a pøihlášení naleznou 
zájemci na www.sportfestival.eu. vk
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