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OKD OSTRAVA

zdař bůh

Odborářské noviny * Číslo 1 * Ročník XXIII * 10. ledna 2013
Co se ještě událo do konce minulého roku po uzávěrce posledního čísla ZB…

Ze zasedání Rady SHO v prosinci 2012
Až po uzávěrce loňského posledního čísla ZB zasedala
14. prosince 2012 v Havířově rozšířená Rada SHO. Kromě stabilních členů se jí totiž zúčastnili i členové Revizní komise
SHO, pozvaní členové základních organizací, M.Syrový /bývalý předseda SHO/ a Ing.L.Procházka /nově zvolený předseda
na Dole Darkov/.
V úvodu jednání předseda SHO
Ing.J.Pytlík nejdříve přivítal všechny
přítomné a pak hned informoval o
průběhu kolektivního vyjednávání v
OKD, které je z větší části kolektivní
smlouvy domluveno, chybí ale hlavně mzdová část a penzijní připojištění.
Další vyjednávání obou smluvních stran je dohodnuto na 4. ledna
2013 a tak pro výpočet mezd bude
zatím platit stávající Kolektivní
smlouva OKD, včetně prémiových
řádů, maximálně však do konce roku
2013. Dobrým počinem je, že v Praze byla 6.prosince 2012 podepsána
Kolektivní smlouva vyššího stupně s
ustanovením o zachování reálných
mezd v hornictví. A to také bude hlavním úkolem odborů v tomto roce. K
problematice mezd vystoupil i M.Syrový, který potvrdil stávající obtížnou
situaci v kolektivním vyjednávání i

ekonomické okolnosti související s
vývojem světové ekonomiky.
Dalším bodem programu byli informace z jednání a tak nejdříve vystoupil místopředseda SHO
Ing.J.Vlach, který informoval o zasedání Dozorčí rady OKD. Tam byla
hlavním bodem komplikovaná ekonomická situace na trhu s uhlím a plánované 10% snížení nákladů na jednotlivých VOJ. Přitom by však měly
být zachovány stavy zaměstnanců
na úrovni předpokládané těžby. Dále hovořil o zasedání Regionální rady ČMKOS, jehož se zúčastnili i místopředsedové ČMKOS Mgr.V.Pícl a
Ing.R.Sokolová, aby přiblížili účastníkům jednání situaci, která je na
úrovni konfederace. Ať se to týká
nátlakových akcí na vládu nebo celkového stavu ekonomiky a jeho vlivu
na jednotlivé odborové svazy.
O zasedání řídících orgánů RBP

informoval Š.Pintér s tím, že v tomto
roce dojde k obměně našich odborových zástupců. Současně připomněl
možnosti preventivních programů,
které pojišťovna poskytuje.
O výsledcích voleb do nového závodního výboru spojené odborové
organizace Dolu Darkov informoval
P.Hliněný. Novým předsedou se stal
Ing.L.Procházka, který se přítomným představil.
V souvislosti s tím pak předseda
SHO Ing.J.Pytlík poděkoval oběma
odcházejícím předsedům z původních organizací závodů 2 a 3 E.Klepkovi a P.Hliněnému za jejich mnohaletou obětavou práci pro odbory.
O stavu v oblasti BOZP v rámci
OKD podali informaci SIBP
Ing.V.Potomák a Ing.I.Kavka. Konstatovali, že na poli úrazovosti je stále co zlepšovat, když sledované ukazatele ve srovnání s předešlým
rokem jsou obdobné nebo mírně horší včetně 5 smrtelných úrazů.
V závěru jednání pak informovali
přítomní zástupci odborářů ve firmách Dalkia Industry, Caterpiller,
DIAMO a HBZS o dosažených výsledcích kolektivního vyjednání.
redakce ZB
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Snímek z jednání Rady SHO v Havířově dne 14. prosince 2012 ...

Odboráři z Dolu ČSM jednali na konci roku
Neradostně začala konference ZO OS PHGN Dolu ČSM
19.prosince 2012, když po uvítání hostů předseda ZV OS
Ing. Jaroslav Vlach vyhlásil minutu ticha k uctění památky
spolupracovníků, kteří tragicky zahynuli při výkonu práce v
hornictví a všichni přitom věděli, že z 5 smrtelných pracovních úrazů v OKD došlo ke 3 právě na Dole ČSM.
Po volbě pracovních komisí vystoupil
s proslovem ředitel šachty Ing. Boleslav
Kowalczyk, který ve zhodnocení roku
2012 vyzdvihl úspěšnost v opět rekordní
těžbě Dolu ČSM jako „vlajkové lodi“
OKD, za což zaměstnancům poděkoval,
zkritizoval horší výsledky v přípravách a
nastínil výhled roku 2013. Podrobněji se

věnoval situaci v bezpečnosti práce, kde
zdůraznil nejen naprostou nepřijatelnost
letošního počtu smrtelných úrazů, ale i jejich příčin nespočívajících ani tak v riziku
hornické práce jako spíše v selhání lidského faktoru. Následně předseda ZV
přečetl rozsáhlou zprávu o činnosti ZO
OS a hospodářka ZO paní Marie Pásko-

vá seznámila konferenci s hospodařením v roce 2012 a s návrhem rozpočtu na
rok 2013, který byl, po zprávě Revizní komise ZO přednesené jejím předsedou Jaroslavem Zwardoněm, schválen. Stejně
byl schválen návrh na změnu Stanov ZO,
který delegátům vysvětlil místopředseda
ZV Štefan Pintér. V diskusi nejprve předseda ZV informoval o kolektivním vyjednávání KS OKD a o podepsané KS vyššího stupně a pak s ostatními funkcionáři
odpovídal na dotazy a diskusní příspěvky delegátů. Závěrem přijala konference
usnesení navržené předsedou návrhové
komise Jiřím Parmou a předseda ZV OS
jednání ukončil blahopřáním do nového
roku.
(J.V.)

Maminko, maminko! Tatínek je zase opilý?
A jak jsi to, dceruško, poznala?
Je v koupelně a holí zrcadlo...

Odbory mají zaměstnancům co říci...
Z paskovského Zpravodaje odborů
Tuto část zpravodaje věnujeme prezentaci odborů, neboť na nejedné poradě kolektivů je nám vytýkána malá propagace odborů a tím i úbytek členské základny. Cílem organizace je ochrana práv a zájmu členů v oblasti ekonomické, pracovněprávní, sociálně zdravotní vůči zaměstnavateli, a to zejména prostřednictvím kolektivního vyjednávání a poskytováním právní pomoci, jakož i zabezpečováním jejich kulturních a sportovních zájmů. Ve vztahu k zaměstnavateli nevystupují odbory jako soupeř, nýbrž jako
zástupce zaměstnanců a sociální partner. Vyvažují vztah mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci. Jedině odbory mohou se zaměstnavatelem uzavřít kolektivní smlouvu a jedině silné odbory mohou uzavřít dobrou kolektivní smlouvu, a proto stojí o každého člena. Navíc odbory zajišťují pomoc při předcházení konfliktů a řešení problémů
v práci. Poskytují i bezplatné právní poradenství a v krajním případě i zastupování při
pracovněprávních sporech. Kromě zmíněné kolektivní smlouvy a právní pomoci naše
organizace nabízí svým členům další výhody, jako příspěvky na porady a sportovní akce, na dětské rekreace, lyžařské výcviky, školy v přírodě, na rodinnou rekreaci, koncerty a na zájezdy, které sami organizujeme. Dále je určitě důležitá finanční pomoc při
úmrtí, při přiznání invalidity, při ztrátě zaměstnání. Navíc členům poskytujeme půjčky s
minimálním poplatkem, splátkový prodej zboží a v neposlední řadě tak často bezvýznamně zvýrazněnou kolekci. Ve spolupráci se zaměstnavatelem zajišťujeme Den
horníků, sportovní akce ke Dni horníků a Vánoční besídku. Ale nezapomínáme, ani na
své bývalé spolupracovníky prostřednictvím Klubů důchodců. Stejnou prioritu jako kolektivní smlouva, má v odborech i bezpečnost, ta je zajišťovaná prostřednictvím našich ZIBP a skupinou ÚIBP. ZIBP – hlavní činností závodních inspektorů BP je kontrola důlních a povrchových pracovišť, zaměřených zejména na dodržování technologických postupů, hygienických norem a vhodných pracovních pomůcek. ZIBP se zúčastňují šetření pracovních úrazů a mimořádných událostí. Dále spolupracují u kontrol prováděných báňským úřadem. Zasedají v odškodňovací komisi při projednávání pracovních úrazů, v přeřazovací a škodní komisi. Jsou přítomni různým školením a u přezkoušení zaměstnanců z bezpečnostních předpisů, zajišťují školení ÚIPB. Podílejí se
na kontrolách stravování, včetně svačin. Tohle je jen část povinností ZIBP, a proto organizují a řídí tým ÚIBP z řad zaměstnanců. ÚIBP – člen odborů, který má zájem pracovat jako úsekový inspektor. ÚIBP se účastní kontrolních fárání při Veřejné nebo Komplexní prověrce, upozorňuje v dané lokalitě na závady, podává náměty nebo sdělení o
stavu pracoviště do knihy „ Hlášení ÚIBP. Právě teď probíhá nábor nových zájemců,
kteří se mohou hlásit na odborech. Z tohoto pro mě dlouhého a obsáhlého článku je
snad vidět, co práce odborů obnáší a jak je pro zaměstnance důležitá. Každý z nás jistě zná příklady ze svého okolí, kde odbory nepůsobí a kde není kolektivní smlouva a
jak se zaměstnavatel chová ke svým zaměstnancům. Kolektivní smlouva platí pro
všechny zaměstnance, a je na zvážení těch co v odborech nejsou, zda je fér vůči svým
kolegům, co jsou členy, se jenom svést na vlně výhod, kterou jim kolektivní smlouva poskytuje. Vše je prosté, bez členů nejsou odbory a bez odborů kolektivní smlouva!
redakce ZB
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Delegáti výroční odborové konference na Dole ČSM ...

Regionální rada ČMKOS zasedala ve škole Vyjednávání Kolektivní smlouvy
OKD je nadále neúspěšné
Členové Regionální rady odborových svazů Moravskoslezského kraje se 12. 12. 2012 sešli v areálu Střední školy techniky a služeb v Karviné, aby na svém 4. zasedání v daném roce
projednali nejen regionální, ale vzhledem k přítomnosti obou
místopředsedů ČMKOS i celostátní odborovou problematiku.

Po obvyklých procedurálních bodech programu referoval místopředseda konfederace Mgr. Václav Pícl o
společné snaze odborů a občanských iniciativ zabránit necitlivým reformám vlády, jejíž arogantní ministři „mají patent na rozum“ a neberou v potaz ani názory zaměstnavatelů, poukazujících na významné daňové úniky. Také špatná finanční gramotnost obyvatelstva, která je často
obětí lichvářů a následně exekutorů,
odborům vadí stejně jako nízká minimální mzda (Dánsko – 2000 EUR),
ale vládu to nezajímá. Ing. Radka Sokolová, 2. místopředsedkyně
ČMKOS informovala přítomné o nových projektech - právní poradenství
a z norských fondů financovaná akce k zvýšení členské základny, jejíž
pokles se promítá negativně i do příjmů odborové centrály. Následně členové RROS prezentovali názory
svých odborových svazů na demonstraci 17. 11. v Ostravě, kdy všichni
kritizovali absenci širší koordinace
akcí, účast „nečitelných“ skupin i jednotlivců se zájmy odlišnými od platformy „Stop vládě“ a většina považuje demonstrace obecně, při aroganci
současné vlády, za neúčinné. První
místopředsedkyně RROS Mgr. Dagmar Regelová v rámci vyhodnocení
činnosti RROS za rok 2012 zdůraznila dobrou úroveň spolupráce s krajskými institucemi a vyjádřila naději
zdárného pokračování i po kraj-

ských volbách. Společným jmenovatelem zpráv členů RROS z jejich
odborových svazů (OS) byl stav kolektivního vyjednávání, financování
odborové činnosti a vývoj členské základny. Kromě toho zástupce OS policie podrobil ostré kritice úsporná
opatření vedoucí k snižování stavů
přes nárůst kriminality; ve svazu civilních zaměstnanců armády se obávají přechodu na agenturní zajišťování služeb; v OS obchodu jsou problémy s otevírací dobou; OS státních orgánů se potýká s ustavičnými
změnami v jejich institucích; OS po-

travin má stále obtížnější pozici při
vyjednávání se zahraničními vlastníky firem; snaha OS KOVO o nárůst
mezd je torpédována celkovou krizí
evropského ocelářství, nejpřísnějšími limity na ovzduší z celé Evropy a
část zaměstnanců je doma se sníženou náhradou mzdy; také v OS hornictví výrazně komplikují vyjednávání mzdové části KS odbytové potíže,
ale reálná mzda by měla být zachována ustanovením KS vyššího stupně. Dalším bodem programu byla
prezentace nabídky Lázní Priessnitz
v Jeseníku pro odboráře na zvýhodněné pobyty a na závěr společně s
ředitelkou Střední školy techniky a
služeb RNDr. Ivou Sandriovou, prohlídka zařízení a učeben školy.
Ing. Jaroslav Vlach,
místopředseda SHO a RROS

Zaměstnanci DIN už mají
novou kolektivní smlouvu
Bývalí zaměstnanci OKD a stále naši členové, kteří se stali
postupem času zaměstnanci Dalkie Industry a které zastupuje při kolektivním vyjednávání Štefan Pintér (ZO OS Dolu
ČSM) a Monika Němcová (ZO PP OKD), mají už dojednanou kolektivní smlouvu na příští tříleté období.
p
Snímek z jednání regionální rady - zleva Ing. R. Sokolová, Mgr. V. Pícl,
Mgr. D. Regelová a Ing. J. Vlach…

V ČR je podle statistik přibližně čtvrtina lidí starších 50 let bez práce...

Letos stárne celá Evropa aktivně
Ze sedmadvaceti zemí Evropské unie má Česká republika
podle Eurostatu desátou nejvyšší míru zaměstnanosti osob
ve věku 50 až 64 let. Ve 2. čtvrtletí letošního roku bylo zaměstnáno 60,5 procenta obyvatel ČR daného věku, v EU 58,6 procenta.
Lidem, kterým je více než padesát
let a přišli o zaměstnání, se nová práce neshání zrovna snadno. Letošní
rok byl proto vyhlášen Evropským
rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Jeho hlavním motivem je podpora vitality a důstojnosti
osob každého věku.
„Aktivní stárnutí je důležité nejen
pro seniory v produktivním věku, ale
pro celou společnost. Cílem Evropského roku proto bylo pomáhat vytvořit společnost vstřícnou všem věkovým skupinám a také podporovat
činnosti, které bojují proti diskriminaci na základě věku, usilují o překonávání stereotypů souvisejících s věkem a odstraňují bariéry, zejména
pokud jde o zaměstnatelnost starších osob,“ říká ministryně práce a
sociálních věcí Ludmila Müllerová.
V ČR je podle statistik přibližně
čtvrtina lidí starších 50 let bez práce.
Z analýzy Českého statistického úřa-

p
Ilustrační snímek...

V pátek dne 4. ledna 2013 proběhlo na OKD, a.s. další kolo vyjednávání
nové kolektivní smlouvy. Předmětem jednání byla mzdová část kolektivní
smlouvy. Zaměstnavatel neustále trvá na tom, aby mzda na dovolenou a na
Vánoce byla závislá na výši zisku. Při nulovém zisku by zaměstnanci o mzdu
na dovolenou a Vánoce nenávratně přišli. Odbory samozřejmě tento návrh
odmítly. Upozornili jsme zaměstnavatele, že trváme na současném znění kolektivní smlouvy, která je platná až do konce roku 2013 (pokud se nepodepíše nová KS) a zajišťuje současné tarify, mzdu na dovolenou ve výši 14násobku a na Vánoce ve výši 16násobku průměrné denní mzdy. Dále jsme upozornili na fakt, že trváme na plnění „Kolektivní smlouvy vyššího stupně“, která byla podepsána 6. prosince 2012 v Praze a deklaruje zachování reálných
mezd. Ve vyjednávání budeme nadále pokračovat.
Vzhledem k návrhům zaměstnavatele zdůvodňovanými velmi špatnou
ekonomickou situací způsobenou jak odbytem uhlí, tak jeho cenami, bude vyjednávání velmi obtížné. Na příštím jednání se pokusí strana odborů připravit nové úpravy mzdové části, zaměřené výhradně na to, co je v současné situaci to nejdůležitější. A to jsou tarify, mzda na dovolenou a Vánoce a s tím také související růst mezd. Samozřejmě nesmíme opomenout současné prémiové řády, které jsou sjednány v dodatcích na jednotlivých VOJ a jsou také
platné po dobu účinnosti KS OKD,a.s., tedy do konce roku 2013.
Ing.J.Pytlík, předseda SHO

du vyplývá, že zhruba třetina lidí pociťuje okolo 50. roku života dramatické zhoršení zdravotního stavu.
Jednou z forem pomoci nabízí Evropský sociální fond (ESF). V rámci
něj se realizují podpůrné programy
zaměřené na úspěšný návrat padesátiletých do práce.
Celkem existuje více než 550 projektů Operačního programu lidské
zdroje a zaměstnanost (OP LZZ),
které obsahují cílovou skupinu osob
nad 50 let. V projektech hradí 85 %
nákladů EU a 15 % rozpočet ČR. Detailní informace jsou na www.esfcr.cz.
Projekty z Evropského sociálního
fondu se zaměřují především na
vzdělávání a rekvalifikaci osob.
Význam služebně starších pracovníků si začínají již uvědomovat i
zaměstnavatelé. Oceňují zkušenost
a životní nadhled. Lidé, kteří ve firmě
strávili podstatnou část pracovní kari-

éry, jsou často nositeli firemního
know-how, což motivuje zaměstnavatele hledat nové způsoby, jak zkušenosti lidí v předdůchodovém věku
využít.
Podobně k situaci přistoupila např. společnost Škoda Auto, která za
Program seniority získala titul Top
odpovědná firma 2012. Řeší problémy, se kterými se speciálně tato skupina zaměstnanců potýká – otázky
zdraví či správného ergonomického
uspořádání pracoviště pro starší lidi.
Než přijít o zkušeného zaměstnance, který na druhou stranu již nemůže zvládat rychlé pracovní tempo nebo těžkou fyzickou práci, najde se
pro něj méně náročná práce. Ať takové projekty financují samy firmy, nebo se na jejich vzniku podílí Evropský sociální fond, v dlouhodobém horizontu pomáhají lidem po padesátce zařadit se zpět do pracovního procesu. Nebo se jim zvýší šance uplatnit se na trhu práce.
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost /OP LZZ/
OP LZZ je jedním z operačních
programů, v rámci kterých Česká republika čerpá prostředky z Evropského sociálno fondu. Ten již více
než 50 let pomáhá snižovat nezaměstnanost a vytvářet dobré podmínky na trhu práce.
Finanční pomoc z operačního programu je určena projektům, které
různými způsoby odstraňují bariéry
na trhu práce – ať už vytvářejí nová
pracovní místa, zvyšují kvalifikaci zaměstnanců, umožňují začlenění znevýhodněných skupin obyvatel či lidí
s hendikepem. Koncovými příjemci
pomoci jsou konkrétní lidé, kterým
se ne vlastní vinou nedaří sehnat práci, nebo naopak lidé, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání. Na řádné
fungování operačního programu dohlíží MPSV. Jeho působnost je časově ohraničena programovým obdobím mezi lety 2007 – 2013.
(red, MPSV)

V úterý 18.12.2012 se totiž obě
smluvní strany dohodly na posledním sporném bodě a mohlo se tak kolektivní vyjednávání uzavřít. A co nová KS přináší zaměstnancům? Především je KS poprvé dohodnuta na
tři roky s tím, že se o mzdách bude
jednat nadále každoročně. Všechny
změny, které se dojednaly proti znění loňské KS jsou pro zaměstnance
výhodnější a mají růstový charakter.
Například přiznaný mzdový tarif se
každému zaměstnanci zvedne o tři
procenta, zavádí se desetiprocentní
příplatek za práci v noci. A upravují
se i některé ostatní příplatky, samozřejmě, že směrem nahoru. Velice
důležitou změnou je nový článek KS
ve kterém je garantováno, že pokud
společnost dosáhne většího zisku,
než byl plánován, dostanou zaměstnanci deset procent z nadzisku společnosti až do výše 2,5 % objemu
mezd daného roku. Postupný přerod
z kolektivní smlouvy OKD k dnešní
smlouvě DIN je nejvíce patrný v oblasti sociální. Každý zaměstnanec
má svůj osobní účet, který se podařilo pro příští rok zvýšit na 15 000,-Kč
s tím, že je věcí každého, zda se rozhodne čerpat tuto částku formou volnočasových poukázek, nebo si celou částku přesune na penzijní spoření či životní pojištění. Důležitým
prvkem je i fakt, že se nepřihlíží k délce pracovního poměru a tím se jedná o stejný benefit téměř pro každého zaměstnance společnosti, který
se podílel svou prací na výsledcích
firmy v daném roce. Výrazně se zvedá zaměstnancům i příspěvek na
stravování a stravenky. Samozřejmostí je zachování všech, v minulosti již dohodnutých příplatků a výhod, které platily v minulé KS a jsou
vyšší než například v OKD. Zaměst-

nanci DIN mají mimo jiné příplatek
za práci přesčas 30% a za práci ve
svátek ve všední den 150 % k dosažené mzdě, za práci v odpolední
směně 6,- Kč/h, v nepřetržitém pracovním režimu 11,- Kč/h a za práci
ve dvousměnném pracovním režimu 6,- Kč/h. Příspěvek na dětskou
rekreaci, a to nejen letní, je i nadále
sjednán ve výši 4 500,- Kč v příslušném kalendářním roce. Kolektivní
smlouva bude podepsána v měsíci
lednu a každý zaměstnanec ji obdrží
prostřednictvím svého nadřízeného
v tištěné podobě.
Štefan Pintér, Odbory Dolu ČSM

Třinecké železárny
mají novou KS také
Vyjednávání odborů za zvýšení mezd
na začátku nového roku jde do finiše. V
současnosti jim jde při kolektivních vyjednáváních hlavně o to, aby růst mezd
pokryl alespoň inflaci v daném roce a aby
byla zachovaná zaměstnanost. Mezi prvními v novém roce v Moravskoslezdkém
kraji podepsali kolektivní smlouvu v Třineckých železárnách.
"V dlouhodobé části kolektivní smlouvy podepsané na tři roky jsme se dohodli
na tom, že nám zůstanou všechny dosavadní výhody, včetně benefitů, penzijního a životního připojištění. A pokud se nestane nic vážného, bude zachována současná zaměstnanost," řekl předseda kováckých odborů Třineckých železáren
František Ligocki. "U mzdové části
smlouvy, podepsané na rok, jsme dojednali růst platů o 2,5 procenta s tím, že pokud se bude plnit plán, může se tato částka ještě zvýšit," dodal.
Růst mezd ve firmách letos většinou
pokryje očekávanou inflaci. A zřejmě o
tom se už od srpna loňského roku jedná u
největšího zaměstnavatele v Moravskoslezkém kraji, v černouhelné těžební společnosti OKD.
(pek)

Byty v Praze už nebudou?
Pro řadu odborářů, kteří využívali možnosti superlevného ubytování v Praze v bytech užívaných Odborovým svazem, to není dobrá zpráva, ale pražské byty už svaz nemá. Je pravdou, že z drtivé většiny obývali tyto byty odboráři z Dolu ČSM a tak se zřejmě, bohužel, z větší části podíleli i na jejich postupné devastaci. Zkrátka byty byly vráceny a o možnostech levnějšího ubytování se jedná s odbory ZO RPG, které mají v Praze 2 byty pro svou potřebu
a volné termíny mohou přenechat pro ostatní členy SHO. Další možností je
ubytování v hotelu Olšanka, kde mají odbory slevu a dvoulůžkový pokoj se
snídaní vyjde na 750,-Kč.
(J.V.)

ČMKOS aktuálně k důchodové reformě...

Past jménem “druhý pilíř”
Od Nového roku se pro občany, kteří musí být jednak starší
18 let, jednak už nesmějí mít přiznaný státní starobní důchod,
otevírá problematická možnost zapojit se do privátního fondového II. pilíře českého důchodového systému.
Pokud se tak dobrovolně rozhodnou
(do určitého termínu, to záleží na věku),
poté budou mít na desítky let dopředu,
vlastně až do doby odchodu do starobního důchodu, zákonnou povinnost nejen
trvale vyvádět z I. pilíře 3 % svých odvodů a přesměrovat je do II. pilíře, ale současně budou mít druhou povinnost k nim
přidávat ještě další 2 % odvodu z výpočtového základu (dříve z hrubé mzdy).
Do II. pilíře tak bude směřovat celkem 5
% plateb na sociální pojištění každého z
potenciálních účastníků.
Každý, kdo se i jen okrajově o svůj budoucí důchod zajímá, měl možnost v poslední době přečíst nepřeberné množství
článků či slyšet spousty besed a komentářů na toto téma. Nekompromisně je třeba říci, že v drtivé většině jde o neúplná
sdělení, mnohdy polopravdy a někdy o
naprosté bláboly. Pokusme se reagovat
na pět typických tvrzení a otázek týkajících se vstupu do II. pilíře – uvést klíčová
pro a proti.
1. Do II. pilíře jako čerstvý vysokoškolák s výborným nástupním platem určitě
vstoupím, protože mi za čtyřicet let, až půjdu do penze, dá stát místo slušné penze
jen almužnu.
K vysokému nástupnímu platu blahopřejeme. Spousta absolventů, kteří to
štěstí neměli, totiž dnes hledá jakoukoliv
práci a v dohledné době to nebude lepší.
Jen přejeme, aby to štěstí na dobrý plat
měli až do penze. Když vstoupíte do II. pilíře „šitého“ především a jedině pro vaši
věkovou a příjmovou kategorii (více pro
muže než ženy), tak budete mít jediné
dvě jistoty, bohužel obě negativní:
* dobrovolně si zvýšíte důchodovou
daň o 2 % (a o ty bude každý váš každý
měsíční příjem nadále nižší),
* dobrovolně se vzdáváte asi desetiny
budoucího starobního důchodu od státu.
Teď ty kladné argumenty pro vstup.
Předně: je velmi pravděpodobné, že i v
budoucnu bude I. pilíř hodně solidární. To
sice znamená, že čím absolutně vyšší budete mít celoživotní příjmy, tím i absolutně vyšší budete mít doživotní státní starobní důchod. Ale měřeno relativně, poměrově, je to přesně opačně – čím vyšší
plat, tím bude důchod relativně, tj. poměřováno k němu, nižší. Jestli lidé s průměrným příjmem budou mít důchod někde
okolo 40 % své hrubé mzdy, tak u lidí s
trojnásobným příjmem to bude jen asi 25
až 30 % hrubé mzdy. To proto, aby zbyly
peníze na 2/3 lidí, kteří již dnes pobírají
méně, než činí celostátní průměrný příjem a odchodem do penze by jim hrozila
doživotní chudoba. Proto lidé s polovičním hrubým příjmem odcházejí do penze
s důchodem, který je a bude roven asi
třem čtvrtinám jejich předchozí mzdy.
Druhý pilíř je připraven hlavně pro
mladé a bohaté, protože ty 3 % vysokých
odvodů z vysoce nadprůměrného platu
do II. pilíře už nebudou podléhat solidaritě při výpočtu penze – zůstanou na osob-

ním účtu daného občana. Celá finanční
výhodnost je založena na optimistickém
předpokladu, že penzijní společnosti budou umět tyto peníze dlouhodobě zhodnocovat aspoň tak, aby byl pokryt zákonný pokles penze v důsledku rozhodnutí o
opt-out (vyvázání peněz z I. pilíře).
2. Rozdělit peníze mezi I. a II. pilířem,
nebo dokonce i III. pilířem, přece znamená zmenšit riziko případné ztráty.
Asi máte na mysli tradiční pořekadlo,
jak je moudré nedávat všechna vejce do
jednoho košíku, ale raději do dvou či více
pro případ, že s ním upadnete a všechna
by se jinak rozbila.
Všimněte si, že již se nikdo neobtěžuje říkat, že – zůstanu u tohoto obrazného
příměru – ten druhý košík přece něco stojí. Takže tvrdím, že neznám žádnou seriózní studii, která by jednoznačně prokázala, že součet dílčích rizik z provozu prvního, druhého či třetího pilíře by byl nutně
nižší, než jen samotné riziko selhání I.
státního pilíře průběžných penzí. A tvrdím, že na rozdíl od rizik příznačných pro
druhý či třetí pilíř, z nichž všechna ani pořádně neznáme, jsou rizika I. pilíře dostatečně prozkoumána a máme více než sto
let trvající zkušenost prakticky všech vyspělých zemí s tím, jak jim čelit.
3. Takže není pravda, že stát za pár let
už nebude mít na důchody?
Ne. Je to klasický marketingový trik –
vyděsit a zpanikařit lidi a tím vytvořit
prostor pro dealery penzijních společností, nabízejících „záchranu“ v podobě
penzijního spoření. Od doby, kdy měli tito
zprostředkovatelé naposledy „žně“ v podobě stamilionových provizí za uzavírání
„starých“ smluv o stavebním spoření, už
uplynulo deset let. Následoval byznys s
investičními životními pojistkami, tam se
také dost trhlo, než to šlo v roce 2008 pod
vodu, a tady se u II. a III. pilíře zase jednou otevírá kšeft desetiletí. Proto tak
zpackaný zákon, proto ten neuvěřitelný
nátlak penzijní lobby, proto tolik arogance při jeho proválcování v Parlamentu.
Důvod, proč již nyní „není na penze“,
tedy že na důchodovém účtu v I. pilíři chybí počínaje rokem 2009 asi deset procent
příjmů, je prostý - zhruba ze tří čtvrtin to je
nutný důsledek jednak tzv. Topolánkova
batohu z roku 2008 a asi jen ze čtvrtiny to
je možné připsat na vrub již čtvrtým
rokem trvající ekonomické krizi. Jen minimálně rostou mzdy, je vysoká nezaměstnanost, spousta firem neplatí zákonné
odvody a dramaticky se rozšiřuje práce
načerno, samozřejmě opět doprovázená
neplacením odvodů. Jinými slovy – pokud by se „ucpaly díry“ v příjmech důchodového účtu a vrátila se legislativa před
rok 2008, bilance I. pilíře by byla okamžitě blízko rovnováze a mohla by v ní zůstat příštích skoro 40 let a po krátkém zakolísání v důsledku přílivu „Husákových
dětí“ do penze po roce 2045 pak až do
konce století. To je mimochodem závěr
opsaný z oficiální vládní statistiky, která

Evropou obchází strašidlo
velké nezaměstnanosti
Míra nezaměstnanosti v Evropské unii roste. Nejhůře jsou
na tom mladí lidé do 25 let. V některých členských nezaměstnanost nabírá rekordních výšek a ohrožuje sociální smír.
Například nezaměstnanost v Řecku se v září vyšplhala na nové rekordní maximum 26 procent kvůli negativním dopadům hospodářské recese na trh práce. V srpnu činila tamní nezaměstnanost podle revidovaných údajů 25,3 procenta.
Míra nezaměstnanosti v Řecku nyní dosahuje více než dvojnásobku
průměru eurozóny. Institut pro výzkum práce, který je součástí největšího řeckého Odborového svazu zaměstnanců v soukromém sektoru
GSEF tipuje, že v příštím roce se míra nezaměstnanosti v Řecku vyšplhá na 28 až 29 procent.
Problémy s hledáním práce mají

zejména mladí Řekové. Ve věkové
kategorii do 24 let přesahuje míra nezaměstnanosti 56 procent.
Počet nezaměstnaných ve Španělsku v listopadu stoupl o více než
74 000 na rekordních 4,9 milionu lidí.
Oznámilo to podle agentury AP španělské ministerstvo práce. Ve třetím
čtvrtletí se nezaměstnanost vyšplhala na rekordních 25 procent z 24,6
procenta v předchozích třech měsících. K růstu nezaměstnanosti přispívají reformy trhu práce, které zaměstnavatelům usnadnily propouštění pracovníků.
V příštím roce by se míra nezaměstnanosti ve Španělsku podle

byla obsažena v důvodové zprávě k takzvané „malé“ důchodové reformě, kterou
se razantně prodlužuje věk odchodu do
důchodu a snižuje napětí na důchodovém účtu. Podaří-li se udržovat vysokou
hladinu zaměstnanosti a dobrou platební/odvodovou morálku a sníží-li se umělý
a krátkozraký výpadek příjmů na penze
od OSVČ, bude na důchody vždy peněz
dost.
4. Přináší penzijní reforma nějaká nová rizika?
Rizik je mnohem víc, než se nám obecně tvrdí – proto mluvím o nalévání čistého vína. Pokusil jsem se je jen vyjmenovat v jednoduché tabulce, jejich celkový
počet je kolem sedmdesáti. Ve sloupcích
uvádím jednotlivé pilíře českého penzijního systému po reformě, jak bude vypadat po 1. lednu. V řádkách jsou pak občané (senioři i lidé mladší, včetně skupiny,
která riskne opt-out), dále provozovatelé
(dnešní penzijní fondy, resp. do budoucna „transformované penzijní fondy“, nové „účastnické“ penzijní fondy či penzijní
společnosti). A konečně nutno zmínit rizika, která bude podstupovat stát (jako klíčový subjekt veřejných financí a v současnosti garant výplat penzí z I. pilíře).
Otevřením II. pilíře se počet rizik znásobuje a některým přitom fakticky nelze čelit. Také tuto zkušenost už řada zemí učinila. Naše vláda je, zdá se, nepoučitelná.
5. Mám tedy rozdělit peníze mezi I., II.
a III. pilířem, nebo ne?
Ano, určitě, ale na druhý pilíř raději zapomeňte. Třebaže kdo tam vstoupí, o své
peníze asi nepřijde navzdory tomu, že
dnešní opozicí bylo jasně řečeno, že bude zrušen. Za rozumný považujeme postup, kdy by se měl každý podle svých
možností na důchod včas seriózně finančně připravovat. Základem je u státního pilíře platit ne minimální, ale maximálně vysoké možné odvody, hlavně u
OSVČ, jinak většinu z nich čeká ve stáří
nuzota. Dnešní „výhodná“ právní úprava
je zlomyslná past. A co se týče doplňkových důchodů? Už asi dvě třetiny české
dospělé populace má smlouvu o penzijním připojištění. To funguje dobře, byť je
pro stát extrémně drahé. Avšak jak jasně
ukázal nával u přepážek penzijních fondů v říjnu a listopadu, dalších asi čtvrt milionu lidí ocenilo médii úporně zamlčovaný fakt pravého kouzla nereformovaného
penzijního připojištění, ve kterém celé investiční riziko nesou akcionáři penzijních
fondů! Klient se „starou“ smlouvou, který
nepodlehne tlaku dealerů a nepřejde na
„reformní variantu“, tak má vedle „kladné
nuly“ ještě obrovskou jistotu vysokého výnosu. Dosud to bylo až 50 % na každou
měsíční platbu. Od Nového roku to bude
sice méně, ale i tak mnohonásobně více
než na jakémkoliv vkladu v bance, a to na
základě zákonem přiznaného státního
příspěvku. Navíc asi na milion smluv přispívá také zaměstnavatel, a je to na
účtech rychle vidět. Pokud by se příspěvky klientů ještě výrazněji zvýšily, třeba
tak, aby člověk dosáhl na maximální státní podporu i daňové úlevy, pak je celý
II. pilíř vlastně zbytečný. Po pravdě řečeno, kdo má dost peněz, ten si cestu k dobrým finančním investicím, kterých je trhu
spousta, snadno najde. A pro většinu nepříliš bohatých občanů stávající penzijní
připojištění docela vyhovuje.
red

analytiků mohla ještě zvýšit poté, co
vstoupí v platnost další vládní úsporná opatření. Španělsko se nachází
již v druhé hospodářské recesi za poslední tři roky.
Míra nezaměstnanosti ve Francii
ve třetím čtvrtletí stoupla na 10,3 procenta z 10,2 procenta v předchozích
třech měsících.
Francouzské ministerstvo práce
uvedlo, že počet registrovaných nezaměstnaných v říjnu stoupl o
45 400 na 3,103 milionu, tedy nejvýše za 14 let.
Plány na snižování počtu pracovních míst již ohlásila řada francouzských podniků, včetně maloobchodního gigantu Carrefour či automobilky PSA Peugeot Citroën.
Francouzská vláda minulý měsíc
představila balíček opatření, včetně
daňových úlev pro firmy, jejichž cílem je zlepšit konkurenceschopnost
francouzského průmyslu a ochránit
pracovní míst.
/kov/

Kvůli neplacení alimentů
můžete přijít o řidičák
Přijít o řidičský průkaz je zatím možné pouze kvůli dopravnímu přestupku. Od prosince minulého roku může o řidičák člověk přijít i kvůli neplacení alimentů. Zjišťovali jsme, jak přesně
bude v těchto případech odebrání řidičského průkazu vypadat.
I přes nesouhlas prezidenta nabyla v říjnu účinnost novela trestního zákoníku a trestního řádu, která začala platit 15 dnů po vydání ve sbírce zákonů,
což připadlo na 8. prosinec 2012.
„Díky této novele bude moct soud nově udělit pachateli trestného činu zanedbání povinné výživy takzvané přiměřené omezení, aby se pachatel zdržel řízení motorových vozidel. Toto omezení soud uloží zejména tehdy, bude-li mít důvodnou obavu, že povinnost uhradit dlužné výživné bude z nějakého důvodu mařena nebo stěžována. V praxi by se odebrání řidičských
oprávnění nemuselo týkat například řidičů a řidiček z povolání a podobně,“
přibližuje Jiří Hovorka z ministerstva spravedlnosti.
Průkaz odevzdejte na příslušném obecním úřadě
V praxi to však nebude probíhat tak, že člověk nechá přímo v soudní síni řidičský průkaz. Stejně jako v případě dopravních přestupků je nutné po výzvě, v tomto případě po vynesení rozsudku, odevzdat řidičský průkaz na příslušném dopravně-správním úřadu obce s pověřenou působností.
„Měl by jít na příslušný místní
obecní úřad a tam průkaz vrátit.
Úředníci pracují s centrálním registrem řidičů, takže mají možnost
ho do něj ihned zadat. Jakmile řidič průkaz odevzdá, ztrácí právo
řídit,“ zdůrazňuje Martin Novák z
ministerstva dopravy.
Zápis v registru řidičů je důležitý
pro policisty. Z jejich pohledu je
totiž jedno, z jakého důvodu nesmí
člověk za volant. „Pro policisty to v
podstatě nic neznamená. Řidič, kterému bylo z těchto důvodů omezeno užívání řidičského oprávnění, nemůže řídit. Pokud by však i přes toto omezení
vozidlo řídil, dopouští se maření výkonu úředního rozhodnutí,“ popisuje ředitel naší dopravní policie Leoš Tržil.
Řečí bodového systému to pro řidiče znamená sedm trestných bodů, pokuta až deset tisíc korun a zákaz řízení na dalších šest měsíců až rok, ale to už
se dostáváme k sankcím vyplývajícím z dopravních pravidel.
Při navrácení ŘP nebude nutné dělat znovu testy
Jednoduché nebude ani vrácení řidičského průkazu, který byl odebrán
kvůli neplacení alimentů. Opět totiž o tom musí rozhodnout soud, což může
trvat dlouho.
„Soud bude rozhodovat na žádost odsouzené osoby. Ta bude muset doložit spolu s žádostí, že zaplatila dlužné výživné nebo že se změnila její životní
situace – například nově potřebuje nové řidičské oprávnění, aby mohla uspokojit základní životní potřeby své i osob, ke kterým má vyživovací povinnost.
Pozitivní je, že v tomto případě není nutné při znovunabytí řidičského průkazu dělat přezkoušení ze silničních pravidel, protože byl zadržen z jiných důvodů. Dodejme, že od ledna mohou o zadržení řidičského oprávnění kvůli neplacení výživného rozhodovat i exekutoři. Zdroj: rozhlas.cz

Výnosy fondů nepřekročí inflaci
Výnosy penzijních fondů za minulý rok budou v průměru
srovnatelné nebo mírně nižší než za rok 2011, a stejně jako
předloni nepřekročí inflaci. Úspory na stáří se tak Čechům
opět reálně znehodnotí. Výnosy se vesměs budou pohybovat
mezi jedním až dvěma procenty, shodují se analytici. Ministerstvo financí čeká inflaci za minulý rok 3,2 procenta.
Zhodnocení lze pouze odhadovat.
Lze čekat, že bude nižší než v roce 2011.
Fondy se totiž budou snažit rychleji uhradit takzvané nesplacené náklady příštích
období (zejména provize vyplacené za
sjednání smlouvy penzijního připojištění). Připsané zhodnocení čekáme v rozmezí od jednoho do dvou procent,“ řekl
analytik společnosti Partners Dušan Šídlo.
Vzhledem k poslední možnosti odepsat náklady očekává také analytik společnosti Fincentrum Josef Rajdl spíše jen
symbolické zhodnocení okolo jednoho
procenta. Bylo by podle něj překvapením, pokud by některý z penzijních fondů
připsal zhodnocení vyšší než dvě procenta.
Rovněž analytik Broker Consulting
Jan Šimek předpokládá, že v loňském roce se bude průměrný výnos penzijních
fondů pohybovat v rozmezí od jednoho
do maximálně tří procent. Ve srovnání s
předloňským rokem se budou podle něj
od sebe výsledky mezi jednotlivými fondy více lišit. Rozdíly jsou ovlivněny různou nákladovostí fondů i tím, jak byli portfolio manažeři úspěšní na peněžním trhu, dodal.
Předloni vydělaly celkem 4,5 miliardy Kč
Odhady expertů potvrzují i ojedinělí zástupci fondů, kteří se k očekávaným výnosům vyjádřili. „Očekáváme, že výnos
Penzijního fondu České spořitelny za loňský rok se bude pohybovat okolo jednoho procenta, což při současných sazbách ČNB hodnotíme jako pozitivní,“

uvedla ČS. Ředitel ING PF Jiří Rusnok
odhadl, že jeho fond dosáhne podobné
zhodnocení jako v předloňském roce,
kdy bylo 2,14 procenta.
Penzijní fondy v roce 2011 vydělaly
celkem 4,55 miliardy Kč, což bylo o 27 miliónů méně než o rok dříve. Allianz PF připsala klientům zhodnocení 2,69 procenta, ING PF 2,14 procenta, PF České spořitelny 2,07 procenta, PF Generali 0,3 procenta, ČSOB Stabilita 1,7 procenta, PF
Komerční banky 2,04 procenta, PF Axa
1,47 procenta. Míra inflace v roce 2011
činila 1,9 procenta, přičemž průměrná výše zhodnocení činila 1,7 procenta.
Studie: nejhorší výkonnost ve
střední Evropě
Za posledních pět let se průměrné
zhodnocení u šesti největších penzijních
fondů v ČR pohybuje od 1,38 % do
1,84 % ročně.
Podle předloňské studie centra IDEA
při Národohospodářském ústavu AV mají
české fondy dlouhodobě nejhorší finanční výkonnost ze všech zemí střední Evropy. Reálné zhodnocení úspor (tzn. při zohlednění inflace) v českých penzijních
fondech se od poloviny 90. let pohybovalo kolem nuly a v letech 1998, 2001, 2008
a 2011 bylo záporné.
Nově vzniklé penzijní fondy sice budou moci v rámci druhého pilíře investovat riskantněji, a teoreticky tak dosahovat lepších výsledků než dosud, na druhou stranu už nebudou muset klientům
garantovat, že v nich alespoň nominálně
neprodělají a o své úspory na stáří nepřijdou. Zdroj: Novinky, ČTK

Aktuální témata pro tuto dobu...

Odpovídáme na některé otázky
Proč máme být postiženi kvůli
svátkům?
Pracuji na 12hodinové směny, střídáme tzv. krátký a dlouhý týden. V
tomto režimu pracujeme v naší firmě
od července 2011. Za tu dobu máme
nějaké odpracované hodiny navíc
oproti obvyklé pracovní době 7,5
hod. Na vánoční svátky 2011 nám zaměstnavatel všem nařídil volno.
Mně konkrétně vycházely směny

ZE SVĚTA
HORNICTVÍ

Toyota Auris v Paříži 2012
Japonská automobilka v Paříži představila novou generaci modelové řady Auris,
která nově obsahuje i kombi s označením Touring Sports /snímky nahoře/.
Hlavní hvězdou automobilky Toyota byla v Paříži samozřejmě nová generace pětidveřového hatchbacku Auris, ale pozornost návštěvníků na stánku japonské značky přitáhne i Auris Touring Sports.
Toyota Auris Touring Sports se mezi kompaktními kombi stane unikátem, bude totiž
nabízena také s hybridním pohonem kombinujícím benzinový motor s elektromotorem. I tímto krokem chce Auris v prodejích dohnat ztrátu na své konkurenty.
Design Toyoty Auris Touring Sports vychází z linií pětidveřového hatchbacku a nabízí poměrně dynamický vzhled. Při zachování rozvoru náprav 2 600 mm se celková délka prodloužila o 285 mm na 4 560 mm. Toyota prozatím neuvádí objem zavazadlového
prostoru, ale zmiňuje snížení nakládací hrany o 80 mm a prodloužení ložné plochy až
o 300 mm. Paleta pohonných jednotek bude stejná jako v případě pětidveřového
hatchbacku Auris.
Dva z nabízených agregátů budou benzinové – 1,33 Dual VVT-i (73 kW) a 1,6 Valvematic (97 kW). K menší jednotce bude nabízen start-stop systém. Šestnáctistovka
bude vedle šestistupňového manuálu dostupná také s převodovkou MultiDrive S s plynule měnitelným převodem, která má v módu Sport sedm předvolených stupňů.
Turbodiesely jsou rovněž dva – 1,4 D-4D (66 kW) a modernizovaný 2,0 D-4D
(91 kW). Čtrnáctistovka může spolupracovat se šestistupňovým manuálem, nebo s automatizovaným manuálem MultiMode. Dvoulitr je kombinován se šestistupňovou manuální převodovkou a systémem stop-start.
Pátou verzí je Auris Touring Sports Hybrid se známou pohonnou soustavou HSD
(Hybrid Synergy Drive). Její součástí je benzinový 1,8 VVT-i s elektromotorem o výkonu 60 kW a převodovkou E-CVT, celkový výkon soustavy činí 100 kW. V prodeji se Toyota Auris Touring Sports objeví v druhé polovině roku 2013. Zdroj: auto.cz

Na setkání nechyběla ani kapustnica
Na Ostravsku, ale zejména na Karvinsku spolu žijí občané různých národností, kteří před léty přišli především ze Slovenska, ale i z Čech a Moravy za prací nejen, ale především do dolů OKD třeba jako brigádníci, kteří si tu později založili své rodiny, našli nové domovy, zkrátka, zůstali natrvalo… Dosud však na svou původní domovinu nezapomněli a třeba jako Obec Slováků (OS) rozvíjejí nejrůznější aktivity a setkání, na kterých si připomínají i dávné, a hezké tradice.
„Nech vaše srdcia sú plné vianočného svetla“ – tímto přáním nejen všem přítomným se neslo i letos tradiční předvánoční setkání členů a příznivců Obce Slováků v Karviné, na kterém se na pozvání výboru, ale především předsedkyně OS Mgr. Vilmy Krňávkové, sešli o předvánočním čtvrtku i se svými čestnými hosty, dobře spolupracujícími zastupiteli města Karviná i členy dalších společenských organizací, aby opět takto, slavnostně, uzavřeli další rok velmi úspěšné činnosti.
Velmi srdečnou vánoční atmosféru tohoto setkání podtrhlo moc hezké vystoupení
devítičlenné folklorní skupiny Pohronci z Banské Bystrice s pásmem zvyků, koled a lidových tradic zejména svých prarodičů a rodičů „Pastierské Vianoce“. Slzy v očích a
nádherné pocity z programu tohoto příjemného podvečera zanechal celý jejich program, ale zejména v přítmí sálu a světle svíček a prskavek, provedení vánoční písně Tichá noc na typicky slovenském hudebním nástroji – šesti fujarách, ale i jejich gajdách
(dudách), heligonce, zvoncích, píšťalách, ústní harmonice atd., doprovázející vystoupení všech milých slovenských Pohronců i jejich sólistky s hlasem Zlaté Slavice – Veroniky Bodnárikové. Svými osobitě prezentovanými vtípky nás v průběhu jejich vystoupení rozesmával i výborný bavič a průvodce této, pro nás nezapomenutelné sešlosti,
Maroš Čupka. Naši přátelé z karvinské OS nás skvěle pohostili a nechyběla ani pravá
slovenská kapustnica. „Jsme moc rádi, že jsme se tu mohli s našimi slovenskými přáteli, kamarády, třeba i bývalými spolupracovníky a spoluobčany takto dobře pobavit,
završit další rok…“, to bylo spolu s dlouhotrvajícím, nejen závěrečným potleskem tím
nejlepším vyjádřením díků karvinské Obci Slováků i folkloristům z banskobystrického
Pohronce.
(bř)

p
Snímek slovenské folklorní skupiny Pohronci z Banské Bystrice...

Co víte o rtuti?
Rtuť je stříbrobílý, velmi lesklý, za
normální teploty kapalný kov, v tuhém stavu krystaluje v trigonální nebo hexagonální soustavě. Za normální teploty dobře reaguje se sírou,
chlorem, s řadou kovů (sodík,draslík, měď, zinek, stříbro, kadmium, cín,
zlato, olovo) tvoří slitiny - amalgámy.
Na suchém vzduchu je rtuť stálá,
vlivem vlhkosti se rychle oxiduje na
HgO. Páry rtuti jsou i v malých dávkách prudce jedovaté.
Rtuť je doposud jediným známým
prvkem, který tvoří sloučeniny heliahelidy.
Ve sloučeninách vystupuje rtuť formálně pouze jako dvoumocná. V některých sloučeninách jsou však dva
atomy rtuti vzájemně vázány, takové
sloučeniny se navenek elektrochemicky jeví jako sloučeniny jednomocné rtuti. Elektrochemicky jednomocná rtuť obvykle tvoří málo rozpustné sloučeniny a má malý sklon k
tvorbě komplexních sloučenin. Dvoumocná rtuť naopak tvoří sloučeniny
většinou dobře rozpustné a má silný
sklon k tvorbě komplexních sloučenin.
Průměrný obsah rtuti v zemské
kůře je 0,067 ppm.
V přírodě se rtuť vyskytuje např. v
minerálech cinabarit (rumělka)HgS,
livingstonit HgSb4S8, laffittit AgHgAsS3, coloradoit HgTe,montroydit
HgO, tiemanit HgSe, grumiplucit HgBi2S4.
Vzácně se nalézá rtuť ryzí (jako
sekundární produkt oxidace v ložiscích cinabaritu), z minerálů má nejvyšší obsah rtuti (92,75 % Hg) vzácný nerost hanawaltit Hg7[Cl,(OH)]2O3. Celkem je známo přibližně
95 nerostů s obsahem rtuti.
Produkce a zásoby
Celosvětová těžba rtuti dosáhla v
roce 2011 hodnoty 1930 t, z toho připadá 1400 t na Čínu, 250 t se vytěžilo v Kyrgízii a 100 t v Chile. Ověřené
zásoby rtuti jsou 93 kt, celkové zásoby se odhadují na více než 600 kt. Z
evropských zemí jsou nejvyšší zásoby minerálů rtuti ve Španělsku a Slovinsku.
Na území ČR se nenalézají žádné
ověřené zásoby rtuti, v roce 2010 bylo dovezeno celkem 2561 kg rtuti za
průměrnou dovozní cenu 162 Kč za
kg.
Výroba a využití rtuti
Výroba rtuti se v minulosti nejčastěji prováděla oxidačním pražením
cinabaritu v různých typech šachtových, stříškových nebo rotačních pecí, kdy při teplotách nad 450°C dochází k tepelnému rozkladu HgS na
rtuť a SO2 s následnou kondenzací
kovové rtuti. V současnosti jsou tyto
pece nahrazovány fluidními pecemi.
Zdroj: prvky.com

24. 12. ranní a 25.12. také ranní. O
volnu jsme se dozvěděli cca týden
před svátky. 28. 12. jsme pak byli informování, že dny svátků nám budou odečteny z hodin odpracovaných navíc a tudíž nedostaneme žádnou náhradu mzdy. A v lednu jsme
dostali další šokující informaci. Zaměstnavatel nám vytiskl rozpis
směn na celý rok a všechny svátky,
které letos jsou, označil jako dny,
kdy budeme doma a hodiny nám
opět bude odečítat. Jestli jsem ale
dobře pochopila ustanovení § 115
zákoníku práce, bychom měli dostat
náhradu mzdy jako za odpracovanou směnu, bez příplatků za svátek.
Má zaměstnavatel na uvedený postup nárok?
Jestliže měl zaměstnanec ve svátek podle rozpisu směn pracovat, ale
nepracoval, protože zaměstnavatel
např. v důsledku svátku omezil provoz daného pracoviště, pracovní doba, která mu v důsledku svátku odpadla, se posuzuje jako výkon práce
a zaměstnanci za tuto dobu náleží
mzda nebo plat. Nenáleží mu samozřejmě příplatek za práci ve svátek,
ani náhradní volno.
Situace, kterou v dotaze uvádíte,
se vztahuje na případ, kdy by na den, kdy měl zaměstnanec ve svátek
podle rozpisu směn pracovat, požádal zaměstnavatele o pracovní volno z osobních důvodů. V tom případě, pokud to zaměstnavateli umožňují provozní možnosti, může zaměstnanci buď určit čerpání dovolené, anebo mu poskytnout náhradní
volno.
Zaměstnavatel tedy správně nepostupoval.
Pracovní volno na výkon odborové činnosti
Jsem členem odborové organizace. Zajímalo by mě, jak se posuzuje
doba strávená na schůzi této odboPOMŮCKA:
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Po zkušenostech z 1.světové války
vycházely válečné doktríny z předpokladu
zajištěné obrany. Na hranicích států tak
vznikala opevněná pásma, kde byly
velké železobetonové ... (1.tajenka)
kombinovány s menšími objekty. V podzemí
byly chodby s nutným vybavením.
Nejmohutnějším opevněným komplexem
byla ... (2.tajenka) ve východní Francii.
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rové organizace, když mám například směnu od 18.00 do 6.00 hod. a
schůze odborů se koná od 14.00 do
17.00 hod. Se zaměstnavatelem se
nemůžeme shodnout na tom, zda mi
za tuto dobu přísluší přesčasový příplatek. Podle mého názoru jednoznačně ano, když se jedná o dobu mimo plánovanou směnu.
Výkon odborových činností, jako
je účast na schůzích, konferencích
nebo sjezdech, řadí zákoník práce
mezi překážky v práci na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu. Podle ustanovení § 200 zákoníku práce platí, že činnosti, které jsou
předmětem překážky v práci na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu, mají být vykonávány především mimo pracovní dobu, tedy v
době odpočinku zaměstnance tak,
aby nedošlo k jejich kolizi s povinností vykonávat v předem rozvržené
směně práci.
Pokud výkon této činnosti zasáhne do pracovní doby, přísluší zaměstnanci podle ustanovení § 203
odst. 2 písm. b) zákoníku práce právo na pracovní volno. Nebylo-li
ovšem dohodnuto nebo stanoveno
nic jiného, poskytuje zaměstnavatel
zaměstnanci toto pracovní volno jako neplacené, tedy bez náhrady
mzdy. Jestliže by tedy naplánovaná
schůze zasáhla do pracovní doby,
musí zaměstnavatel po dobu jejího
trvání omluvit vaši nepřítomnost v
práci, ale nemá povinnost poskytnout vám za tuto dobu mzdu ani náhradu mzdy. Tím spíše pak zaměstnavateli nemůže vzniknout povinnost poskytnout vám náhradu mzdy
za dobu, kdy se v souladu se zákoníkem práce účastníte odborové schůze ve svém volnu v době, která není
pracovní dobou a tedy ani prací
přesčas. Za dobu účasti na schůzi
odborové organizace vám tedy právo na náhradu mzdy ani na příplatek
za práci přesčas nevzniká.
Zdroj: esondy
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