
V závěru roku 2011 proběhlo ještě několik jednání…

Proběhla konference ZO Dolu ČSM

Hovořilo se o dalším postupu v kolektivním vyjednávání

Zúčastněte se ankety o mzdách!
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I když už začal nový rok, kolektivní smlouva OKD, a.s. pro rok 2012 není 

stále dohodnuta.  Odborové organizace zásadně nesouhlasí s postojem za-

městnavatele při vyjednávání kolektivní smlouvy v oblasti růstu mezd. Proto 

se rozhodly uspořádat mezi zaměstnanci OKD anketu pro zjištění názoru na 

tuto věc. 

Otázka je jednoduchá a zní: 

„

Podpisové archy jsou k dispozici na odborech na všech šachtách. 

Takže, neváhejte a podpořte odbory v jejich snažení a přijďte si říct o na-

výšení svých mezd!

 K 10. lednu 2012 se na všech VOJ zúčastnilo ankety přes 70 % zaměst-

nanců. Ještě dnes je možno se akce zúčastnit.

V paskovském Zpravodaji odborů vyjádřili odboráři jasně svůj názor:

„Dne 20. 12. 2011 proběhlo další vyjednávání Kolektivní smlouvy. Za-

městnavatel navrhl prodloužit platnost stávající KS do konce února. To zna-

mená, že na počátku roku, kdy na zaměstnance a jejich rodiny naplno do-

padne zdražení prakticky všech základních životních potřeb, by nedostali ani 

korunu navíc.  Proběhla dlouhá a bouřlivá diskuse, ve které mimo jiné ze stra-

ny vedení také zaznělo, že zaměstnanci si při fáráních vedení nestěžují na vý-

ši mezd. Vzhledem ke všem okolnostem, byla nakonec KS prodloužena do 

konce ledna s tím, že odbory požadují v lednu další jednání a stanovení jas-

ných pravidel pro růst mezd ve vazbě na hospodářské výsledky zaměstna-

vatele. Podle nás není možné, aby firma vykazovala miliardové zisky a za-

městnancům nerostly mzdy! Návrh na vazbě růstu mezd na hospodářské vý-

sledky byl zaměstnavatelem odmítnut. Zástupci odborů se domnívají, že na-

vrhovaný postup vedení OKD neodpovídá vůbec možnostem firmy a už vů-

bec ne předpokládané inflaci. Trošku to vypadá, že firma, která dává desítky 

miliónů do různých reklam a chlubí se, co vše dělá pro lidi, jaksi zapomíná na 

své vlastní zaměstnance. Nebo lépe řečeno jsou pro ni až na posledním mís-

tě!  Přece není možné dopustit u prosperující firmy pokles životní úrovně za-

městnanců! Vzhledem k výše uvedenému, a pro zjištění skutečného názoru 

zaměstnanců, jsme se rozhodli uspořádat v celém OKD anketu. Zájem za-

městnanců rovněž napoví něco o tom, jaký mají zájem a ochotu bojovat o zvý-

šení svých mezd!“

                                                                                               redakce ZB

Zaměstnavatel zatím navrhuje pro rok 2012 růst mezd "0". Nesou-

hlasím s návrhem zaměstnavatele a jsem ochoten podpořit úsilí odbo-

rů za svoji mzdu, a to všemi zákonnými prostředky, což stvrzuji svým 

podpisem!“

Rozšířené jednání Rady SHO se tentokrát konalo 15. prosin-
ce 2011 v Horní Lomné za účasti zástupců jednotlivých odbo-
rových organizací a členů Revizní komise SHO. 

V úvodu jednání předseda M. Sy-
rový nejdříve provedl kontrolu usne-
sení a pak dal slovo místopředse-
dům SHO Ing. J.Pytlíkovi a             
Ing.J.Vlachovi, kteří informovali pří-
tomné o jednáních Správní rady   
RBP, Sněmu ČMKOS v Praze a Re-
gionální rady odborových svazů   
ČMKOS. Předseda Syrový pak dopl-
nil informace i o obsah jednání Do-
zorčí rady OKD,a.s.

Jednání navštívili rovněž zástupci 
pojišťovny VICTORIA VOLKSBANK 
a P. Fialová informovala o produk-
tech a možnostech životního pojiště-
ní „Eventus“.  

V odpoledním bloku pak vystoupi-
la JUDr.M.Piekarzová, aby podala 
informace o problematice šetření a 

evidence pracovních úrazů, pře-
zkoumávání lékařských posudků a s 
tím souvisejících soudních jedná-
ních. K otázkám exekučních řízení, 
platebních rozkazů a podání odporu 
hovořila koncipientka Mgr.P.Havrán-
ková.  

K oblasti šetření pracovních úra-
zů vystoupili i SIBP Ing.I.Kavka a    
Ing.V.Potomák, když vyjádřili po-
chybnosti k objektivnímu vedení je-
jich evidence. Proto uvítali, že vede-
ní OKD nechá na začátku roku 2012 
provést audit k této problematice.

Druhý den se přítomní účastníci 
věnovali kolektivnímu vyjednávání v 
OKD, které se zatím pozastavilo 
vzhledem k postoji strany zaměstna-
vatele, která se odvolává na nejas-
nou ekonomickou situaci ve světě. 

Proto také navrhuje prodloužení plat-
nosti současné KS pro rok 2011. Od-
bory zváží své stanovisko po jedná-
ních 20. prosince a na začátku roku 
2012. Faktem je, že odboráři ve fir-
mách Dalkia Industry a Caterpillar 
jsou před podpisem KS s výší růstu 
mezd o 4 procenta.    

V závěru jednání pak doplnili 
SIBP informace o vývoji pracovní 
úrazovosti a dalších sledovaných pa-
rametrů za 11 měsíců roku 2011. 

Na „úskalí“ problematiky práce ve 
výškách – 4,5 metrů upozornil mís-
topředseda SHO J. Nejezchleba a 
doplnil informace i o povinnost pra-
covníků dodržovat po dvou hodi-
nách nošení pracovních brýlí 15mi-
nutovou bezpečnostní přestávku.

Předseda M. Syrový ukončil jed-
nání výjezdní porady přáním všeho 
dobrého odborářům sdruženým v 
SHO v novém roce 2012.           

                                  redakce ZB 

Symbolickou minutou ticha k uctění památky pracovníků, 
kteří v roce 2011 tragicky zahynuli při výkonu práce v hornic-
tví, byla zahájena 20. prosince 2011 výroční konference zá-
kladní odborové organizace Dolu ČSM ve Stonavě.

Předseda závodního výboru Ing. Jaro-

slav Vlach přivítal v úvodu kromě stovky 

delegátů i představitele hospodářského 

vedení - ředitele Dolu ČSM Ing. Bolesla-

va Kowalczyka a ostatní hosty, nechal 

schválit program konference a řídil volbu 

pracovních komisí. Ředitel Dolu ČSM 

zhodnotil v krátkém vystoupení výborné 

hospodářské výsledky šachty v uplynu-

lém roce, zdůraznil obtížnou těžební situ-

aci i nejistotu na trhu s uhlím. V odpovědi 

na dotazy uklidnil delegáty prohlášením, 

že případné snižování stavů se jich nedo-

tkne a poděkoval všem zaměstnancům 

za vynaložené úsilí při plnění náročných 

pracovních úkolů. Následovala rozsáhlá 

zpráva předsedy ZV o činnosti odborové 

organizace od poslední konference, kte-

rá se konala 1. prosince 2010 a po zprá-

vě předsedy revizní komise ZO Jarosla-

va Zwardoně o kontrolní činnosti, konfe-

rence vzala na vědomí obě zprávy. Stej-

ně jako zprávu o hospodaření ZO v roce 

2011 a schválila rozpočet na rok 2012 - 

obojí přednesené hospodářkou ZO Marií 

Páskovou. Místopředseda závodního vý-

boru Štefan Pintér seznámil delegáty s 

návrhem ZV na změny Stanov ZO, které 

byly jednomyslně schváleny. Následná 

diskuse byla zaměřena především na za-

městnanost a stav kolektivního vyjedná-

vání a po ní bylo přijato závěrečné usne-

sení. Konferenci ukončil předseda ZV, 

který poděkoval všem za účast a spolu-

práci, popřál šťastné a veselé Vánoce, 

hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a dob-

ře zaplacených pracovních úspěchů v no-

vém roce a požádal delegáty, aby o prů-

běhu a závěrech konference informovali 

členy svých odborových úseků.

               Ing. Jaroslav Vlach, 

               předseda ZV OS Dolu ČSM

p Dosavadní místopředseda SHO Ing.J.Pytlík /na snímku vlevo/ a předseda ZO Úpravny Darkov Z. ŚMieja na jednání Rady SHO...

p Snímek předsednického stolu z odborové konference ZO Dolu ČSM...
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V závěru roku 2011 proběhlo ještě několik jednání…

Hornické odbory pozvaly ministry Kalouska, Drábka a Kubu fárat...

Odbory v regionu jsou aktivní

NWR znovu otevírá důl Dębieńsko

Havířovští mají co hodnotit

Najdou k tomu pánové ochotu? Koordinační výbor důchodců
OKD vyhodnotil svou činnost

Oba zástupci odborového svazu horníků, Pavel Hliněný a 
Jaroslav Vlach, se zúčastnili plenárního zasedání Regionální 
rady odborových svazů Moravskoslezského kraje, které za ve-
dení první místopředsedkyně RROS Mgr. Dagmar Regelové 
proběhlo 7.12.2011 v Petřvaldě. 

Stěžejním bodem programu byla 
bezpečnost práce a členové RROS 
vysoce ocenili počítačovou prezen-
taci, kterou na toto téma připravila  
Ing. Václava Kociánová, vedoucí in-
spektorka oblastního inspektorátu 
práce pro MSK a Olomoucký kraj. V 
jejím rámci seznámila přítomné se 
změnou struktury úřadu, kdy přebírá 
řadu kompetencí od úřadů práce (na-
př. nelegální zaměstnávání) s mož-
ností udělování daleko vyšších po-
kut (až 10 miliónů). Upozornila na 
změny zákoníku práce v oblasti  
BOZP, na smutnou statistiku smrtel-
ných úrazů (vloni 24, letos do listo-
padu 25 v MSK a OLK) a také na zají-
mavou skutečnost, že k úrazům do-
chází nejčastěji v období Vánoc, na-
rozenin a když je měsíc v úplňku. In-
spektoři řešili do listopadu téměř 800 
podnětů a jsou připraveni na spolu-
práci s odbory. Následně RROS vza-
la na vědomí informace Výkonného 
výboru o činnosti, informace o jed-
nání Rady a Sněmu ČMKOS a infor-
mace členů o situaci v odborových 
svazech. Ta není zrovna růžová a 
všechny svazy mají nějaký problém. 
V KOVO hrozí podle místopředsedy 

RROS Luďka Lúčana snižování sta-
vů i případný přesun výroby (Polsko 
má údajně 4x vyšší limity prašnosti), 
ale odbory sjednané odchodné (až 
24 násobek měsíčního platu) snad 
trochu zmírní dopady propouštění. 

V OS horníků, jak informoval Pa-
vel Hliněný, se sice nepropouští, ale 
stále není jasno v otázce mezd 
2012, těžebních limitů na severu 
Čech a v prodeji svazového majet-

ku. V TŽ Třinec se asi podepíše KS 
na Silvestra večer a očekává se do-
rovnání mezd, které 2 roky kvůli za-
chování pracovních míst stagnova-
ly. 

Pro svazy obchodu, textilu, dřevo-
lesy-voda a státních orgánů je spo-
lečné snižování stavů zaměstnanců 
a zhoršování mzdových podmínek. 

Snad jen energetika čeká opět 
růst mezd okolo 6 % a chemie o ně-
co méně. U policie roste organizova-
nost (už cca 55 %), ale také se snižu-
jí stavy, což bude mít určitě negativní 
dopad v růstu kriminality. RROS 
MSK přijala usnesení, v němž dekla-
ruje plnou podporu současným de-
monstracím kováků a je připravena 
podpořit i akce ostatních svazů.

     Ing. Jaroslav Vlach, 
     místopředseda RROS a SHO

pSnímek z jednání RROS - zleva Ing. V. Kociánová, Mgr. D. Regelová a Ing. J. Vlach...

V polovině minulého prosince se v sále loutkového divadla Kulturního do-

mu Petra Bezruče konala letošní poslední beseda havířovské pobočky 

KPHMO. Předseda pobočky Ing.J.Vincenec  provedl hodnocení činnosti v ro-

ce 2011. 

Rok to byl velice náročný, slavila se dvě výročí, která organizovali naši čle-

nové. Uplynulo 50 let od tragédie na Dole Dukla, kde zahynulo 108 horníků. 

K této události jsme zorganizovali smuteční tryznu a Důl František slavil ne-

dožité jubileum 100 let od založení. K oběma událostem klub ve spolupráci s 

magistrátem města a Nadací Landek vydal publikace.

Tradičně proběhlo 10 besed na témata z různých oblastí - od hornických 

až po cestování. Všem, kteří zorganizovali všechny tyto úspěšné akce, patří 

veliké poděkování.

Na rok 2012 je připraven další velký úkol. Za podpory magistrátu města 

vznikne v Havířově hornická expozice charakterizující zaniklou hornickou 

historii Havířovska, konstatoval předseda pobočky.

Následovala filmová projekce dokumentů „Dukelská tragedie“ a „100 let 

Dolu František v Horní Suché“.

Přejeme všem členům klubu a jeho příznivcům hodně zdraví a životní po-

hody v roce 2012.                                                                                     -jn-

V sídle Klubu hornických důchodců Dolu František v popu-
lárním Domečku v Horní Suché se 20. prosince 2011 uskuteč-
nila výroční hodnotící schůze Koordinačního výboru důchod-
ců OKD /KVD/.

Předseda KVD K. Bajtek přečetl 

dopis bývalého dlouholetého člena 

Ing.J.Straníka, který činnost klubu 

vyhodnotil pozitivně a poděkoval 

všem za spolupráci a popřál jim v dal-

ší činnosti hodně úspěchů. 

Předseda Bajtek kladně zhodnotil 

finanční pomoc, kterou věnuje klu-

bům hornických důchodců ze zanik-

lých šachet Nadace OKD. Loni tato 

pomoc představovala 191 500 korun 

a předseda již odeslal žádost i pro le-

tošní rok s předpokladem, že stejná 

částka bude poskytnuta „sirotkům“ i 

v roce 2012. Faktem je, senioři tak 

mohou realizovat pestrou činnost, 

na kterou by jim peníze chyběly. 

Předseda rovněž seznámil přítomné 

s návrhem na rozšíření KVD o další 

dva členy – KD Rekultivace a KD Zá-

vod výpočetní techniky. 

Negativně byla hodnocena neú-

čast pozvaných poslanců na jedná-

ních KVD, když se různě vymlouvají 

a někdy se nedostaví bez jakékoli 

omluvy.

Další část schůze byla věnována 

předběžné přípravě výroční schůze 

KVD, která se uskuteční v únoru. Čle-

nové KVD budou muset vybrat něko-

lik nových členů, kteří do budoucna 

zastoupí ty, kteří museli z různých dů-

vodů svou činnost v klubu ukončit.

                           Text a foto: -jn-

K fárání pod zem do Ostravsko-karvinských dolů pozval 
předseda Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie 
a naftového průmyslu Jan Sábel ministry Miroslava Kalous-
ka,Jaromíra Drábka a Martina Kubu. 

Zvací dopisy jim poslal již v pro-
sinci a nešlo rozhodně o nějaký sil-
vestrovský žertík. „Tito pánové roz-
hodují od stolu škrtem úřednického 
pera o sociálních, důchodových a 
pracovních podmínkách horníků a 
přitom nemají ani ponětí o tom, o 
čem vlastně práce horníka v podze-
mí je,“ řekl Esondám předseda Sá-
bel.

Odboráře popudila osobní iniciati-
va ministra Kalouska, který zadal 
podnět k návrhu zákona o zrušení 
zvláštního příspěvku horníků (ZPH). 
V rámci připomínkového řízení vyjá-
dřily hornické odbory opakovaně zá-
sadní nesouhlas s jeho zrušením.

„Návrh na ZPH vzniká horníkům 
buď z důvodů zdravotních, nebo z 
důvodu útlumového programu 
schváleného vládou. Utlumování 
hornictví již proběhlo, takže u stát-
ních podniků zůstal nárok na ZPH 
pouze z důvodů zdravotních,“ vy-
světluje Sábel. Ministr Kalousek si 
od likvidace ZPH slibuje, že tím sníží 
mandatorní výdaje, což je ovšem ne-
smysl. Z rozpočtu jde na ZPH asi 14 
milionů korun ročně. Na ZPH tak při-
spívají především soukromé důlní 
společnosti. V OKD Ostrava jde na-
příklad ročně na ZPH 55 milionů ko-
run, což je vzhledem ke každoroč-
ním ziskům důlní společnosti zane-
dbatelná částka. I když vláda zákon 
o ZPH zruší, přesto nezanikne pro 
horníky, kteří již tento nárok pobírají. 
Nápad ministra Kalouska a jeho dal-
ších kolegů považujeme za nesysté-
mové řešení, s čímž se u tohoto mi-
nistra setkáváme poměrně často. 
Úspory to státní pokladně nepřine-
se, pouze to vzbudí mezi horníky ne-
voli,“ tvrdí předseda Sábel.

O záměru pozvat tři ministry k fárá-
ní do černouhelných dolů Sábel in-
formoval dopisem i premiéra Petra 
Nečase a vyzval ho, aby podpořil fá-
rání svých ministrů. Premiér má totiž 
s fáráním pod zem osobní zkuše-
nost, a to v době, kdy byl v Topolán-
kově vládě ministrem práce a sociál-
ních věcí. Hornické odbory usilovaly 
tehdy o to, aby vybraná skupina hor-
níků, která nastoupila do hlubinných 
dolů před rokem 1993, mohla od-
cházet předčasně do starobních dů-
chodů, a aby jim důchody byly dopo-
čítány. To se nakonec podařilo právě 
díky tomu, že ministr Nečas přijal po-
zvání, sfáral hluboko pod zem a na 
vlastní oči se přesvědčil jak nesmír-
ně namáhavá a riziková je hornická 
práce. Poté přijetí příslušného záko-
na podpořil.

„Podobně chceme, aby například 

i ministr Drábek, který prosazuje dů-
chodovou reformu, podle které by i 
horníci měli odcházet do starobního 
důchodu až v 65 letech, poznal na 
vlastní kůži, že to je naprostý úřed-
nický nesmysl. Podobná rozhodnutí 
od stolu dovedou horníky skutečně 
naštvat,“ rozčiluje se i předseda hor-
nických odborů Jan Sábel.

Oslovení ministři se zatím k vlast-
nímu fárání do dolů nevyjádřili. Je ne-
pravděpodobné, že by se pochlapili 
jako před časem Petr Nečas a po-
zvání odborářů přijali. Zejména, 
když se v dopise ministru Kalouskovi 
píše: “…v dohodě s kolegy ze Sdru-
žení hornických odborů v Havířově 
Vás zvu k fárání do některého z hlu-
binných dolů společnosti OKD, a.s. 
Ostrava, které by Vás (snad) mohlo 
přesvědčit o skutečném charakteru 
práce horníka hlubinných dolů. Záro-
veň tak budete mít příležitost osob-
ně důvody pro zrušení ZPH vysvětlit 
dotčených horníkům. Ujišťuji Vás, 
že v tomto případě se netřeba obá-
vat házení kamením, vlastně uhlím, 
ani podobného(fackovacího, pozn. 
redakce) incidentu, který se Vám při-
hodil na Malostranském náměstí v 
Praze…“                                  (kov)

Jedenáct let po uzavření polského dolu Dębieńsko” w Czerwioncích-

Leszczynách ve Slezsku byly 3. prosince 2011 započaty práce na znovuote-

vření tohoto dolu. Projekt v hodnotě přes půl miliardy euro realizuje současný 

vlastník OKD NWR, který předpokládá, že první tuny dobytého uhlí bude mít 

společnost k dispozici v roce 2017.

Slavnostní započetí stavebních prací se ne náhodou konalo den před svát-

kem Barborky. I když do vydobytí prvních tun uhlí je ještě daleko, dodržely se 

staré hornické tradice. Již dříve byla do dřívější podoby uvedena známkov-

na, ve které byl posvěcen obraz svaté Barbory a byl zrestaurován pomník na 

paměť hornických obětí. Hrál také hornický orchestr.

Jak informovala společnost NWR, začátek prací je spojen s ražbou úpad-

nice č. 1, na kterou naváže později i ražba druhé úpadnice. Současně probí-

há plánování a realizace projektových prací, které budou dokončeny do břez-

na letošního roku. 

Předseda představenstva NWR M.Salamon sdělil tisku, že otevření dolu 

Dębieńsko je pro firmu nejdůležitějším rozvojovým projektem, který s roční 

těžbou kolem 2 milionů tun uhlí přinese vytvoření dvou tisíc pracovních míst. 

NWR obdžela v roce 2008 koncesi na 50 let těžby ložiska, jehož zásoby uhlí 

se odhadují na 190 milionů tun kvalitního převážně (7/8) koksovatelného 

uhlí. Zdroj: wnp.pl  
p Senioři se při bilancování své činnosti za rok 2011 nemají za co stydět...

p Přednášky KPHMO mají už v Havířově své stálé posluchače...
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Zákoník práce patří k našim nejdůležitějším právním normám…

Mezigenerační souznění

Zaměstnanci ArcelorMittal 
Ostrava  protes tova l i

Mozek přestává “stíhat”
už ve 45 letech věku

Zlepšováky přinášejí OKD úspory

Od ledna začala platit jeho novela

Velmi dobrý nápad dostala skupina seniorek z Klubu učitelů seniorů Kude-

říkova. Daly si za cíl oživovat tradiční lidové zvyky při velikonočních a vánoč-

ních svátcích. A komu jinému tyto zvyky a tradice předat a přiblížit než 

nejmladší předškolní generaci? Učitelky - seniorky si vybraly děti z Mateřské 

školky E.Holuba. V tomto předškolním zařízení jsou také děti zaměstnanců 

OKD. Vše začalo už před minulými Velikonocemi a velmi dobře pokračovalo 

před těmito Vánocemi. Při přípravě a zdobení vánočních perníčků vznikla 

zvláštní příjemná atmosféra a vyvinuly se krásné citové vztahy mezi dětmi a 

seniorkami. Dětem se velmi líbilo, že každá skupinka dětí u stolečku měla 

"svoji babičku", která se "svým dětičkám" plně věnovala. Děti se za tuto po-

zornost odvděčily novým babičkám tím, že po celou dobu přípravy a zdobení 

vánočních perníčků byly plně soustředěné a se zaujetím pracovaly na spo-

lečných výrobcích. Jak se jim společné dílo podařilo, posuďte sami a jistě mi 

dáte za pravdu, že je překrásné /viz snímky/. Důležité je však také vzniklé ci-

tové pouto mezi dětmi - včelkami a jejich "novými" babičkami. Navíc si děti 

osvojily řadu vánočních zvyků a tradic a vyzkoušely si prakticky své doved-

nosti při přípravě na vánoční svátky.

                             Ing.V.Uher, předseda klubu učitelů seniorů Havířov

Novela zákoníku práce mění podmínky odstupného, zavádí 
nový výpovědní důvod a zdvojnásobuje počet hodin, které bu-
de možné odpracovat na základě dohody o provedení práce. 
Novela by měla údajně zamezit využívání tzv. švarcsystému, 
tedy stavu, kdy firmy přinutí své zaměstnance pracovat pro ně 
na živnostenský list.

Podle Víta Samka, vedoucího le-

gislativního odboru ČMKOS je švar-

csystém pro zaměstnavatele výhod-

ný především proto, že nemusí za za-

městnance platit sociální pojištění či 

náhradu mzdy v době nemoci. Podle 

Samka ho znemožní tato novela v 

kombinaci s novelou zákona o za-

městnanosti. Z ní totiž vypadla slo-

va, která umožňují zaměstnávat lidi 

jinak než na klasický pracovní po-

měr nebo dohodu o provedení práce 

či o pracovní činnosti. Nebude tak 

možné vykonávat tzv. závislou práci 

na základě jiné smlouvy. „A těmi byly 

ty obchodní smlouvy, které se uzaví-

raly se živnostníkem,“ řekl Samek. 

Upozornil, že v případě porušení hro-

zí vysoké pokuty pro firmy i pracov-

níky.

Novela zákoníku práce přináší i 

další změny. Mezi nejdiskutovanější 

patří vyplácení odstupného. Člověk, 

který odpracuje v podniku méně než 

rok, při propuštění dostane nově je-

den průměrný měsíční plat. Pokud 

bude ve firmě od jednoho do dvou le-

t, náležet mu budou dva platy. Když 

odpracuje více než dva roky, budou 

to jako dosud tří průměrných výděl-

ky.

Další změnou je zavedení nového 

výpovědního důvodu. Zaměstnava-

tel totiž dostane možnost propustit 

zaměstnance, který hrubým způso-

bem poruší v průběhu prvních 21 ka-

lendářních dnů pracovní neschop-

nost. To se nelíbí odborům, podle kte-

rých je opatření protiústavní. Za-

městnanec je totiž za porušení lé-

čebného režimu trestán již odnětím 

náhrady mzdy, kterou mu zaměstna-

vatel vyplácí, a člověka nelze trestat 

dvakrát za totéž pochybení.

Od nového roku se také ze 150 ho-

din na rok na 300 hodin ročně pro-

dlužuje doba, kterou lze v průběhu 

jednoho roku odpracovat na základě 

dohody o provedení práce (DPP). Tu-

to novinku zřejmě ocení firmy, které 

v sezoně nemohou zaměstnat na do-

hodu kvůli nízkému počtu hodin do-

statek pracovníků a přitom je potře-

bují.

Pro všechny společnosti to zdale-

ka tak výhodné není však není. Nove-

la totiž nastavuje strop měsíčního pří-

jmu, který mohou lidé na základě do-

hody dostávat, a to na 10 000 korun. 

Z příjmů nad tuto částku se pak bude 

platit zdravotní a sociální pojištění. 

Nastavený limit práci prodraží se 

všemi důsledky pro firmu. Pokud vý-

dělek zaměstnance překročí daný li-

mit, musí ho zaměstnavatel za daný 

měsíc přihlásit na zdravotní pojiš-

ťovnu a správu sociálního zařízení. 

Když v následujícím měsíci na dese-

titisícovou částku nedosáhne, zase 

ho musí odhlásit. Za období, kdy se 

odvádělo zdravotní a sociální pojiš-

tění, je navíc nutné vystavit evidenč-

ní důchodový list a pro každou ukon-

čenou DPP zápočtový list.       (pek)

p JUDr.V.Samek - expert ČMKOS...

Přes tisíc lidí se v prosinci sešlo na protestním mítinku před 
hlavní branou ostravské huti ArcelorMittal. Zapojili se tak do 
celoevropského protestu zaměstnanců závodů této nadná-
rodní korporace, jimž se nelíbí omezování investic a snižování 
zaměstnanosti v evropských jednotkách skupiny. Protest tr-
val asi půl hodiny.

„Protestní akce se konají ve firmách Ar-
celorMittal v celé Evropě. Jako zaměst-
nanci cítíme, že naši akcionáři do hutních 
firem v Evropě do modernizace technolo-
gií neinvestují, co by bylo potřeba. Na dru-
hé straně se ruší spousta pracovních 
míst,“ řekl Právu předseda Rady odborů 
ArcelorMittal Ostrava Vítězslav Prak. Dal-
ší z odborových předáků, Leopold Las-
kovský poukázal, že od roku 2006 korpo-
race v Evropě zrušila přes 30 000 pra-
covních míst.

Prak rovněž připomněl, že vedení ne-
dávno odborům oznámilo, že již dříve 
schválené projekty, mezi nimi i výstavba 
nové ocelárny v Ostravě, se budou zno-
vu přehodnocovat. 

Jak dále uvedl, v Ostravě sice letos by-
la investována miliarda korun, šlo však o 
investici do ekologie, nikoli do moderni-
zace technologie.

Podle vedení ostravské firmy součas-
ná situace, ale i celosvětová finanční kri-
ze v roce 2009 způsobily propad poptáv-
ky po autech a ve stavebnictví, tedy u 
hlavních odběratelů oceli. „Naše produk-
ty v Ostravě jsou spojeny primárně se sta-
vebnictvím. Téměř denně slýcháme z růz-
ných států EU, včetně našeho regionu, 
že vlády činí různá úsporná opatření a od-
kládají důležité projekty i investice do in-
frastruktury,“ uvedl v minulých dnech ge-

nerální ředitel ostravské společnosti Ta-
pas Rajderkar.

Podle něj se ArcelorMittal Ostrava i 
přes složitou ekonomickou situaci rozho-
dl pokračovat v investičních projektech. 
„Ale kvůli nejistotě na trzích nyní prochá-
zíme všechny investice. V Ostravě musí-
me nejprve investovat do ekologie a až 
teprve pak do projektů, které by snížily ná-
klady,“ doplnil.

Zaměstnanost ocelářský gigant zre-
dukuje také v Ostravě. V prosinci 2011 ve-
dení ostravské společnosti oznámilo, že 
z firmy by mělo odejít 600 lidí, což je dese-
tina zaměstnanců. Vedení zatím nechce 
rozdávat výpovědi, ale nabídlo lidem, kte-
ří firmu dobrovolně opustí, odstupné ve 
výši 11 až 24 platů v závislosti na počtu 
odpracovaných let v podniku. 

„Odnesou to ti, kteří ve firmě zůstanou 
a budou muset pracovat i za lidi, kteří ode-
jdou,“ poukázal Prak.

Mluvčí ArcelorMittal Ostrava Věra Brei-
ová Právu řekla, že mítink v Ostravě je 
součástí protestu zaměstnanců evrop-
ských jednotek ArcelorMittal a není zamě-
řen proti ostravskému vedení. „Je zamě-
řen na podporu zachování hutnictví a oce-
lářství v Evropě, a tedy i v České republi-
ce a Ostravě, a to je zájem i ostravského 
vedení společnosti. V tomto jsou tedy ve-
dení a odbory ve shodě,“ řekla.      Právo

Elektro specialista Otakar Duda z Dolu Darkov se stal šťast-
ným výhercem osobního auta Škoda Fabia, první ceny moti-
vačního programu Continuous Improvement (Trvalé zlepšo-
vání) společnosti OKD. 

V osudí byla jména zhruba 600 za-
městnanců, kteří v roce 2011 podali 
návrh na zlepšení například v oblasti 
těžby uhlí nebo bezpečnosti práce. 
Firma díky nápadům svých zaměst-
nanců ušetří téměř 300 milionů ko-
run.

Těžaři si uvědomují, že vlastní ini-
ciativu zaměstnanců musí podporo-
vat a odměňovat. Proto manage-
ment vyhlásil pro pracovníky OKD a 
dodavatelských firem motivační pro-
gram, jehož cílem je povzbudit akti-
vitu v podávání zlepšovacích ná-
vrhů. „Program jsme zavedli před 
dvěma lety. Umožnil jednoznačně 
stanovenými pravidly, systémem po-
suzování a odměňování zvýšit kvali-
tu podávaných nápadů. Snaha o zvy-
šování produktivity, ulehčení náma-
hy při práci, a především zvýšení 
bezpečnosti díky nápadům z hlav sa-
motných zaměstnanců se stala kaž-
dodenní součástí naší práce,“ řekl 
provozní ředitel OKD Leo Bayer.

Všichni, kdo v roce 2011 přišli se 
smysluplným nápadem, jak zefektiv-
nit práci, příznivě ovlivnit pracovní 
prostředí v dole, snížit náročnost prá-
ce při těžbě, a především zvýšit bez-
pečnost na pracovišti, měli možnost 
získat od společnosti v rámci losová-
ní auto jako hlavní mimořádnou od-
měnu nebo poukázky na zájezdy či 
elektroniku.  Autor každého přijaté-
ho nápadu navíc získal automaticky 
1 000 korun, výše další odměny se 
odvíjí od vyhodnocení přínosu a kal-
kulace provozních úspor.

V roce 2011 podali pracovníci 
OKD a dodavatelských firem 602 
smysluplných zlepšujících návrhů. 
Uskutečněno bylo prozatím 432 z ni-
ch, v realizaci je dalších 148 a 22 ná-

padů je uloženo v databance pro dal-
ší použití. Zaměstnancům prozatím 
firma vyplatila motivační odměny za 
úspěšné návrhy ve výši 1,52 miliónu 
korun. Celkovou úsporu díky ná-
vrhům zaměstnanců vyčíslila spo-
lečnost OKD na 126,2 miliónu korun, 
za což jim budou v následujících týd-
nech vyplaceny další bonusy a cel-
ková částka vyplacená na odměny 
se dále zvýší. Realizační týmy spe-
ciálně zřízené na jednotlivých do-
lech navíc navrhly optimalizační pro-
jekty, které povedou k úsporám pře-
sahujícím 158 miliónů. Celková 
úspora pro OKD v programu Conti-
nuous Improvement tak dosáhne 
zhruba 300 miliónů korun.

Vylosovaný návrh Otakara Dudy 
spočívá v návrhu na renovaci plová-
kového spínače, který se používá 
pro regulaci při čerpání odpadní vo-
dy. Šťastný vítěz přišel s návrhem, 
jak plovák, který se při provozu v dů-
sledku přerušení ovládacích vodičů 
v přívodním kabelu stává nefunkční, 
opravit.

„Program se jednoznačně osvěd-
čil. Chceme v něm pokračovat i v ná-
sledujícím roce a využít zkušenosti, 
které jsme během dvou let jeho exis-
tence načerpali. Kromě posílení spo-
luzodpovědnosti a sounáležitosti za-
městnanců s firmou přinesl mimo-
řádné odměny našim lidem, zvýšení 
bezpečnosti při práci v dolech, zlep-
šení pracovního prostředí a zefektiv-
nění práce ve společnosti OKD. Nej-
více nás těší fakt, že jsme dokázali 
přesvědčit zaměstnance, že pře-
mýšlet o vlastní práci a hledat cesty 
k jejímu zlepšení a usnadnění, má 
smysl a stojí za to,“ dodal Leo Bayer.

Zdroj: Tisková zpráva OKD

Lidé ve středním věku, které trápí pa-
měť, stále častěji mívají okna, nemohou 
si přiřadit jméno člověka k jeho tváři nebo 
zapomínají slova, budou souhlasit se zá-
věry britských a francouzských vědců, 
kteří tvrdí, že funkce lidského mozku začí-
nají chřadnout nikoliv až v 60 letech, ný-
brž už ve 45. O studii informoval britský 
deník Guardian.

Experti z University College London 
shromáždili data od více než sedmi tisíc 
britských státních zaměstnanců ve věku 
mezi 45 a 70 lety. Pět tisíc mužů a dva tisí-
ce žen souhlasilo s tím, že podstoupí slov-
ní a písemné testy, a to třikrát během ob-
dobí let 1997 až 2007. Desetiminutové 
testy zkoumaly úroveň paměti, slovní zá-
soby a chápání.

Zhoršování paměti a mozkové aktivity 
u nejstarších účastníků testu bylo možné 
očekávat, překvapivé však byly výsledky 
u těch nejmladších. I ti totiž vykazovali 
známky úbytku duševních sil. U lidí v ka-
tegorii 45 – 49 let výzkumníci zazname-
nali pokles mentálních schopností o 3,6 
procenta. Úpadek postihoval všechny 
sledované disciplíny, kromě slovní záso-
by.

S narůstajícím věkem pak destruktivní 
procesy v mozku výrazně akcelerují. U 
mužů mezi 65 až 70 lety je to o 9,6 pro-
centa, ženy dopadly o něco lépe, když se 
jejich mozkové schopnosti zhoršily o 7,4 
procenta.

Efektivní léčba musí začít co nejdří-
ve

Proč je to důležité? Vědci se domníva-
jí, že u jedinců, jejichž mozky začínají 
chřadnout nejdříve, je mnohem vyšší 
pravděpodobnost rozvinutí demence v 
pozdějším věku. A pokud existuje šance, 
jak tento proces zpomalit, je nutné vyti-
povat nejohroženější pacienty a začít s 
jejich efektivní léčbou co nejdříve, dlouho 
před tím, než se u nich Alzheimerova ne-
moc či jiné formy demence začnou proje-
vovat. Podle studie totiž demenci před-
chází slábnutí duševní kondice po dobu 
20 až 30 let.

“Porozumění mentálnímu stárnutí je 
jednou z výzev tohoto století,” uvedla šéf-
ka výzkumu, profesorka Archana 
Singhová-Manouxová z francouzského 
Centra pro výzkum v epidemiologii a zdra-
ví populace. Výzkum v této oblasti je 
podle ní důležitý už proto, že počty senio-
rů na planetě podle ní exponenciálně 
stoupají.

„Prevence je možná,“ uvádí přitom stu-
die s tím, že nejdůležitější je zdravý život-
ní styl. "Zdravotní návyky jako kouření či 
fyzická aktivita mají vliv na úroveň po-
znávacích schopností mozku," řekla 
Singhová-Manouxová.

Zdroj: Novinky 
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Aktuální témata pro tuto dobu...
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O hokejový Stanleyův pohár se bojuje
po ... (tajenka) NHL, která představuje
82 zápasů. Zápasy play off se hrají od
poloviny dubna do poloviny června
a o tento stříbrný pohár bojuje
16 z 30 týmů NHL. Vítěz poháru musí
vyhrát čtyři zápasy v každém ze čtyř kol,
což znamená nejméně 16 vítězství
z 28 možných utkání.
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Polské hornictví – nadějně v ro-

ce 2011, obavy z roku 2012

To, že polské uhelné společnosti 

zakončí rok 2011 v plusových čís-

lech, je výsledkem zvýšené poptáv-

ky po uhlí a současně vysoké ceny 

„černého zlata“. Musí se však dodat, 

že všechny společnosti mají problé-

my s těžbou.

Největší polský producent Kom-

pania Węnglowa stačila za první tři 

kvartály dosáhnout zisk 439 mln zlo-

tých a předpokládá se, že za celý rok 

2011 se čistý zisk bude pohybovat 

kolem 500 mln zlotých. Tyto výsled-

ky jsou také způsobeny prodejem uh-

lí ze skládek a nárůstem počtu přija-

tých pracovníků /do konce října 2011 

to bylo 1976 nových zaměstnanců, 

když 744 osob odešlo/. Společnost 

má v úmyslu zvyšovat v příštích le-

tech těžbu ze 40 mln tun uhlí na 43 

mln tun uhlí ročně a současně vybu-

dovat s obchodním partnerem uhel-

nou elektrárnu o výkonu 900 mega-

wattů. 

Zisky firmy by měly v budoucnu 

umožnit otvírku nových ložisek uhlí a 

zakoupení nových moderních zaří-

zení, která budou mít také vliv na 

zlepšení bezpečnosti práce.

Minulý rok Polsko dovezlo 15 mln 

tun uhlí a podle odborníků by se cel-

ková těžba měla pohybovat kolem 

75 mln tun uhlí ročně. 

Velkou událostí v hornictví byla lo-

ni privatizace společnosti Jastrzęb-

ska Spolka Węglowa. Odehrála se 

při obtížné situaci na trhu a při sporu 

s odborovými organizacemi. Celý 

proces ukázal, že podobné akce se 

mají připravovat pečlivě a beze spě-

chu. Prostředky z privatizace se mě-

ly použít na investice a vláda je mís-

to toho použila na „záplaty“ ve stát-

ním rozpočtu. Společnost má v 

úmyslu vydat obligace v hodnotě ko-

lem 1 mld zlotých a chce investovat 

kolem 1,5 mlg zlotých. V roce 2012 

by se měla těžba zvýšit o 1 mln tun 

na celkových 14 mln tun uhlí. Horníci 

by měli pracovat 5 dní v týdnu a těž-

ba by měla probíhat 6 dní v týdnu – 

včetně soboty.

Katowicki Holding Węglowy je dal-

ší společnost, která za rok 2011 do-

sáhne zisku kolem 150 mln zlotých, i 

když roční těžba klesla o 500 tisíc 

tun. 

V roce 2011 se také objevily zámě-

ry založit nové doly s tím, že odborná 

veřejnost počítá s tím, že EU změní 

svou dosavadní strategii se snižová-

ním těžby uhlí /vazba na záměr sni-

žování emisí skleníkových plynů/.  

Zdroj: wnp.pl

Aston Martin odhalil podobu sériové verze konceptu V12 Zagato /snímky nahoře/, 

který se představil na květnové soutěži elegance Concorso d'Eleganza Villa D'Este. 

Na zádi vozu přibyl přítlačný spojler.

Pod kapotou zůstal motor 6,0 V12 vlastní konstrukce s výkonem 380 kW a točivým 

momentem 570 Nm. To jsou stejné parametry, kterých dosahuje výchozí model Aston 

Martin V12 Vantage.

Karoserie automobilu je ručně vyrobena z hliníku a karbonových vláken.

Cenu vozu Aston Martin oznámil již dříve, na domácím britském trhu je stanovena 

na 330 tisíc liber (zhruba 9.075.000,- Kč) bez daně. Gaydonská továrna chce vyrobit 

pouze 150 exemplářů, prodej začne v létě roku 2012. 

Aston Martin V12 Zagato získal na letošní Concorso d'Eleganza Villa D'Este v ital-

ském Cernobiu u jezera Como titul pro nejkrásnější koncept. Týden poté se vůz popr-

vé objevil na závodní trati během závodu ADAC ACAS H&R-Cup VLN na Nürburgrin-

gu, v rámci svého vývoje se zúčastnil také letošní 24h Nürburgringu. Tam dva kusy do-

hromady ujely zhruba 6.000 km.

Automobilka vyrobila dva exempláře V12 Zagato, které familiárně nazývá Zig a    

Zag. Zag je původní koncept, představený na letošní Concorso d'Eleganza, který byl 

krátce na to přestavěn do závodní podoby. Nyní je až na interiér zpět v původní podo-

bě.

Zelený Zig je nadále vybaven sadou aerodynamických doplňků pro závodní účely, 

která zahrnuje mohutnější přední splitter nebo velký přítlačný spoiler na zádi.

Oba vyrobené vozy se ukážou na zářijovém frankfurtském autosalonu. Na stánku 

Astonu Martin se po jejich boku postaví další exkluzivní supersport One-77 a letos 

Zaměstnavatel nám zakázal používat během pracovní doby 
soukromé mobilní telefony. Potřebuji mít několikrát za den 
kontakt s dětmi a tak chodím telefonovat na WC a ještě musím 
hlídat, aby mě tam někdo neslyšel. Mám správný pocit, že jde 
ze strany zaměstnavatele o diskriminaci?

V daném případě se o diskrimina-
ci nemůže jednat. Diskriminací obec-
ně rozumíme znevýhodnění kvůli po-
hlaví, rase, národnosti, sociálnímu 
původu, náboženství, víře apod. Za-
městnavatel musí také zajistit rovné 

zacházení se všemi zaměstnanci. 
Vy však uvádíte, že zákaz používání 
soukromých mobilních telefonů byl 
nařízen všem zaměstnancům.

Především nutno konstatovat, že 
zaměstnavatel má plné právo zaká-
zat zaměstnancům používat techni-
ku, která je jeho vlastnictvím, k sou-
kromým účelům zaměstnance. To vy-
plývá z § 316 zákoníku práce. Zákaz 
používání soukromých mobilů zá-
kon neřeší.

Při posuzování vašeho dotazu se 
proto musíme zabývat otázkou, na 
základě čeho k tomuto zákazu do-
šlo, zda tento zákaz vychází z pra-
covního řádu nebo vnitřního předpi-
su. V každém případě by však tako-
výto zákaz musel být projednán – po-
kud u vás existuje – s odborovou or-
ganizací, protože se tato věc týká 
většího počtu zaměstnanců. Vedou-
cím zaměstnancům zaměstnavatele 
však zákoník práce ukládá v § 302 
zákoníku práce povinnost vytvářet 
na pracovišti příznivé pracovní pod-
mínky. K takovýmto podmínkám jis-
tě patří i harmonie na pracovišti eli-
minováním zbytečných stresových 
situací. Pro klid zaměstnankyně - 
matky - je proto jistě důležité, aby i v 
průběhu pracovní doby měla infor-
maci, že se její dítě v pořádku vrátilo 
ze školy nebo jiné mimoškolní aktivi-
ty. Pokud tedy zaměstnankyně není 
vázána svou prací např. na pohyb 
montážního pásu nebo pokud se ne-
zúčastní závažného jednání s klien-
tem apod., je pro zaměstnavatele jis-
tě kontraproduktivní, aby striktně tr-
val na zákazu používání soukromé-
ho mobilního telefonu.

Na druhé straně však musíme vzít 
v úvahu právo zaměstnavatele na 
to, aby zaměstnanec plně využíval 
pracovní dobu. Pokládám proto za 
schůdné, aby tento telefonický kon-

takt byl prováděn o přestávkách v 
práci, případně, aby hovor byl smě-
řován pouze k získání základní 
uklidňující informace o dítěti. Jiný po-
stup, jak ze strany zaměstnavatele 
tak zaměstnance, by podle mého ná-
zoru odporoval dobrým mravům, kte-
ré jsou jedním ze základních zásad 
zákoníku práce. Závěrem chci připo-
menout možnost projednat tuto zále-
žitost se zaměstnavatelem prostřed-
nictvím odborové organizace (po-
kud u zaměstnavatele působí). Za-
městnavatel je totiž dle § 14 odst. 3 
zákoníku práce povinen projednat 
každou stížnost zaměstnance na vý-
kon práv a povinností vyplývajících z 
pracovněprávních vztahů. Tím není 
dotčeno právo zaměstnance domá-
hat se svých práv u soudu.

Zdroj: bozpinfo.cz

Afghánistán na konci minulého roku 
slavnostně zprovoznil první železniční 
úsek v zemi. Sedmačtyřicetikilometrová 
trať spojující severoafghánské město Ma-
záre Šaríf s uzbeckými hranicemi je první 
část navržené trasy, která má zemi zapo-
jit do projektu Hedvábné železnice, která 
by měla zlepšit přístup k nerostným záso-
bám v Afganistánu. Nově zprovozněná 
trasa je součástí už více než sto let pláno-
vané a několikrát odložené Hedvábné že-
leznice, tedy ideje propojit Dálný východ 
s tím Blízkým a dále s Evropou stejně, ja-
ko za starých časů sloužila Hedvábná 
stezka.

První železnici začali v Afghánistánu 
stavět už Britové během druhé afghán-
sko-britské války, nebyla však dokonče-
na před koncem konfliktu. Afghánistán od 
té doby žádnou železnici, která by ho spo-
jila se sousedními státy, neplánoval. Obá-
val se totiž, že by ji mohly zneužít ruské či 
anglické jednotky k další invazi.

Stavba, která začala před dvěma lety, 
stála 170 milionů dolarů. Polovinu spon-
zorovala Asian Development Bank, sa-
motná afghánská vláda investovala pět 
milionů dolarů. Další plány by měly spojit 
zemi s Turkmenistánem. 

Zdroj: idnes.cz


