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I když jiné podniky v ČR již mají smlouvy uzavřené, v OKD je…

Kolektivní vyjednávání zatím bez výsledku
V Ostravě proběhlo 30. ledna další kolo vyjednávání
ke mzdové části Kolektivní smlouvy OKD pro rok 2012. A nutno dodat, že bylo opět neúspěšné a neposunulo vyjednávání
ani o krok blíže k dohodě - spíše naopak.
Zeptal jsem se proto jednoho z vyjednavačů za stranu odborů
Ing.J.Pytlíka na jeho stanovisko.
Popsal bys průběh posledního
vyjednávání?
Strana zaměstnavatele předložila
sice svůj nově upravený návrh, ale
vlastně s obdobnými, jinak upravenými mzdovými podmínkami. Návrh
sice obsahoval nárůst tarifů o 4 %,
ale také předpokládal snížení přídavku na dovolenou na desetinásobek a zrušení přídavku na Vánoce.
O něm navrhl zaměstnavatel jednat
až v měsíci září.
Odbory trvají na svém kompromisním návrhu růstu tarifů o 5 % a zachování dalších mzdových nároků -

tedy 14ti násobku na dovolenou a 16ti násobku na Vánoce.
Naše strana rovněž odmítla opětovně prodloužit platnost mzdové
části KS, což ve svých důsledcích
znamenalo, že zaměstnavatel vydal
od 1. února 2012 mzdový předpis,
který řeší nesjednané body KS - tedy
výši tarifů. K jeho vydání poskytl zaměstnavatel zaměstnancům informaci, že letošní rok se podobá krizovému roku 2009. To si odbory rozhodně nemyslí. Zvláště, když se v tisku objevují v poslední době zprávy o
výrazném růstu cen oceli a zvýšené
poptávce po koksu a tím i po koksovatelném uhlí.
Co se bude dít dále?

Pokud se poslední návrh strany
zaměstnavatele nezmění ani při dalším kolektivním vyjednávání, začne
běžet zákonná lhůta dvou měsíců,
ve které mohou odbory připravovat
všechny zákonné kroky k případným
protestním akcím.
Samozřejmě i v tomto období se
mohou obě strany snažit najít kompromisní řešení přijatelné pro obě
strany.
Jak se projeví současný stav vyjednávání na peněženkách zaměstnanců OKD?
Uvedená situace zatím nebude
mít vliv na výši jejich výdělků, klesnou však jejich reálné mzdy vzhledem k tomu, že vlivem zvýšených daní rostou ceny prakticky všeho, co
obyčejná domácnost potřebuje k životu.
Díky za rozhovor.
redakce ZB
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Místopředseda SHO Ing.Jaromír Pytlík je také členem vyjednávacího týmu za stranu odborů...

Světové odbory požadovaly reformu kapitalizmu
Zástupci mezinárodního odborového hnutí v Davosu na nedávném Světovém ekonomickém fóru zdůraznili důležitost reformy kapitalizmu a představili pět základních principů, jak bojovat se současnými ekonomickými výzvami.
Sharan Burrow, generální tajemnice
Mezinárodní odborové konfederace (ITUC), upozornila na všudepřítomné ekonomické výzvy, které zasahují do všech oblastí pracovního života, od problémů mladých lidí nalézt zaměstnání, přes rodiče,
které znepokojuje rostoucí nerovnost, po
seniory bojující s klesajícími důchody.
John Evans, generální tajemník Odborové rady v OECD, k tomu řekl: „Za poslední tři dekády vzrostla příjmová nerovnost v 17 z 24 zemí, u kterých jsou daná
data k dispozici. S rostoucí nezaměstnaností a stagnujícími mzdami sedíme na
sociální časové bombě“. Zde je pět bodů
pro podporu růstu:
1. Pracovní místa – pět let investování

2 % HDP do zelené ekonomiky napříč
šesti sektory ve 12 zemích by mohlo vytvořit více než 55 milionů udržitelných pracovních míst.
2. Sociální ochrana, udržitelná poptávka a slušná práce – to by měla zahrnovat síť sociální ochrany v každé zemi;
minimální mzdy, při kterých mohou lidé
důstojně žít; expanze kolektivního vyjednávání k zajištění férových pracovních
podmínek.
3. Finanční regulace – vlády se musí
spojit a postavit se za reálnou ekonomiku
tím, že zakážou algoritmické vysokofrekvenční obchodování, přistoupí k regulaci ratingových agentur a budou vyžadovat maximální transparenci po šedé

části bankovního systému – hedgové a
investiční fondy, které přesouvají biliony
dolarů, ale nespadají pod národní regulaci.
4. Férové a progresivní zdanění – okamžité zavedení daně z finančních transakcí a zajištění nového zdroje vládního
financování pro investice do veřejných
služeb, sociální ochrany a rozvoje.
5. Akce proti klimatickým změnám –
vlády musí najít politickou vůli, která je zapotřebí k zachránění budoucnosti našich
dětí, a snížit emise v průmyslových zemích o 25-40 % do roku 2020, zavedení
fondu na podporu zelené ekonomiky a zajištění spravedlivé přeměny pro pracovníky a komunity.
Philip Jennings, generální tajemník
UNI danou problematiku komentoval slovy: „Nebudeme mít žádný růst, dokud vlády nezačnou investovat s využitím našich pěti principů. “
Zdroj: cmkos.cz

Tak takhle by to nešlo !
Krásný leták vydalo vedení OKD, a.s. 1. 2. 2012 (snímek pod článkem), na
kvalitním papíru, barevný (zřejmě i drahý) a plný, jistě upřímné, snahy poskytnout zaměstnancům firmy to nejlepší, co vůbec lze.
Opravdu je to tak?
Text letáku je šikovně napsaný, ale je třeba jej posuzovat vzhledem k současným platným ustanovením kolektivních smluv a potom zmíněná
„přiměřená“ nabídka působí podstatně jinak.
Na „pokrytí inflace“ (růstu cen) by deklarovaná 4 % do tarifů stačila (očekává se inflace cca 3,5 %), ale jen při zachování výše ostatních složek příjmů
tzn. přídavek na dovolenou 14 násobků průměrné denní mzdy a na Vánoce
16, které jsou zaručené v KS! Firma však chce snížit přídavek na dovolenou
na 10 a to znamená, že od těch 4 % růstu by se musela odečíst hodnota těch
4 násobků, což je zhruba 1,5 % a potom zbude jen 2,5 % růstu a to na „pokrytí
inflace“ zdaleka nestačí. Zaměstnanci by si tak v roce 2012 nemohli za svou
mzdu koupit to, co vloni. Je to pokles reálné mzdy, o kterém kolektivní smlouva vyššího stupně jasně říká, že jej zaměstnavatel nepřipustí. A to vše za
předpokladu plných 16 násobků přídavku na Vánoce! O něm se totiž má jednat až v září a vlastně od nuly, protože vedení OKD není zatím ochotno garantovat jakýkoliv násobek!!! To by však v nejhorším případě znamenalo pokles reálných mezd až o 10 % a s tím přece odboroví vyjednávači jménem zaměstnanců rozhodně nemohou souhlasit.
Je celkem pochopitelné, že zaměstnavatel chce „brát ohled na reálnou
ekonomickou situaci“, jak se píše v letáku, ale potom podle § 279, odst. 1),
písm. a), zákoníku práce, „je povinen informovat zaměstnance o ekonomické a finanční situaci zaměstnavatele a o jejím pravděpodobném vývoji“! A to
zatím, přes několikeré výzvy, zaměstnavatel neudělal, přestože konkrétní
čísla podnikatelského záměru už musí znát. Zkrátka, ještě snad bude o čem
jednat a možná se Dodatek KS, po schválení zaměstnanci, uzavře. Pokud
ne, nastupuje zprostředkovatel a pak rozhodce nebo stávka s demonstracemi a příslušnou mediální kampaní.
Odbory Dolu ČSM

Senioři se stavějí aktivně k řešení problémů naší doby...

Valná hromada znamená důležitý mezník
V Ostravě se 23. února 2012 uskuteční Valná hromada Koordinačního výboru důchodců OKD /KVD/. O přípravách i
o tom, co se od této akce očekává, nás informoval předseda
KVD K.Bajtek.
Čas plyne rychleji, než bychom
si přáli a termín konání valné hromady se kvapem blíží. V jakém stavu jsou přípravy této akce?
Valná hromada je připravena na
23. února a proběhne opět v zasedacím sále GŘ OKD. Program je připravený, zasíláme pozvánky. Počítáme s účastí představitelů hornických odborů a Asociace důchodců –
odborářů z Prahy, zástupců OKD,
Nadace OKD a počítáme také s
účastí krajských předsedů významných organizací důchodců, jako jsou
Svaz zdravotně postižených nebo
Svaz důchodců ČR.
Kolikátá v pořadí je tato valná
hromada za dobu existence KVD?
KVD existuje již 17 let a tato valná
hromada je v pořadí již šestnáctá.

V nedávné době ukončili svou
činnost ve výboru Ing.L.Straník a
J.Karika. Uvažuješ o doplnění
KVD novými členy?
Věk a nemoci se, bohužel, podepsaly na těchto členech a znemožnily jim další činnost ve výboru. Samozřejmě, že počítáme s jejich náhradou a možná už nadcházející valná
hromada bude souhlasit s doplněním KVD.
KVD tvoří skupina obětavých lidí, kterým se daří plnit stanovené
úkoly. Existují ale i nějaké problémy, které si zaslouží kritiku?
Velmi si vážím práce všech členů
KVD, kteří se obětavě a bez nároku
na odměnu snaží řešit problémy
nejen v našem regionu. Z minulých
dvou Parlamentů se většina poslan-

ců zvolených za náš kraj zúčastnila
postupně našich jednání, ale ti z toho současného se snaží pod různými záminkami vyhnout nepříjemným
a kritickým otázkám našich členů a
ze setkání se omlouvají, i když pondělky mají vyhrazené pro setkávání
s voliči a jejich účast je povinností.
Děkuji za rozhovor.
Zaznamenal: -jnp
Ilustrační snímek - Paskov 2011...

INFO-STÁNEK SMS SE OBJEVÍ
NA DALŠÍCH ŠACHTÁCH OKD
Ve dnech 13.-14. února (na ČSA) a 15.-16. února (na Lazech)
budou mít pracovníci SMS finančního poradenství umístěný
INFO-STÁNEK ve vestibulech.
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Předseda KVD Karel Bajtek...

Belgii ochromila generální stávka
Belgii minulý týden ochromila generální stávka. Problémy
způsobila především v dopravě. Zrušeny byly v souvislosti se
stávkou i některé lety z bruselského mezinárodního letiště do
ČR. Zcela uzavřeno bylo letiště v Charleroi.
Odbory vyzvaly ke generální stávce, k níž se připojili zaměstnanci soukromého i veřejného sektoru, na protest proti schváleným škrtům a hlavně proti vládnímu návrhu důchodové
reformy.
"Kvůli stávce v Belgii byl zrušen
jen jeden dnešní večerní let z Bruselu se společností Brussels Airlines
ve 22:40 a úterní odlet z Prahy zpět v
6:45," řekla ČTK mluvčí Letiště Praha Eva Krejčí. Jinak ale lety mezi Prahou a Bruselem létaly od rána podle
letového řádu.
Situace na bruselském letišti, hlavní letecké tepně Belgie, tak nakonec
nebyla tak dramatická, jak se ještě v
minulých dnech zdálo. Zcela zavřené bylo naopak mezinárodní letiště v
Charleroi, z něhož však už do Česka
žádné spoje nelétají.
Nejezdily také mezinárodní rychlovlaky Thalys a Eurostar, stejně tak
na řadě míst nefungovala hromadná
doprava. Na Česko ale přerušení železniční dopravy v Belgii žádný dopad nemělo. Uzavřena byla v Belgii
řada jeslí, škol, obchodů a úřadů.
Protesty nakonec nijak zvlášť nezkomplikovaly ani summit EU, na
němž se vedoucí představitelé členských zemí unie snaží dokončit plánovaný pakt rozpočtové kázně. Právě úspory, k nimž jsou mnohé vlády

nuceny pod drtivými dopady krize přistupovat, leží odborům v žaludku.
Těm belgickým se pak nelíbí
zejména návrh, podle něhož bude
možné odejít do předčasného důchodu nejdříve v 62 letech, tedy o
dva roky později než dosud. Změnit
by se měly také způsoby výpočtu výše penzí.
Stávku dnes neprovázely ani žádné masivní protesty v ulicích, na které je Belgie při podobných událostech zvyklá. Jinak tomu ale možná

bude 29. února, kdy do belgické metropole svolaly protest celoevropské
odbory, které chtějí manifestovat proti tomu, jak vlády bojují s krizí.
Generální stávka byla v Belgii naposledy v roce 1993. Například v Bruselu ale zřejmě lidé už předem s problémy počítali a řada z těch, kteří nestávkovali, si vzala volno. Provoz v
ranní špičce tak byl paradoxně přinejmenším na první pohled slabší,
než tomu většinou bývá.
Na několika místech Belgie také
podle místních médií protestující na
silnicích vytvořili barikády, avšak na
hlavních trasách na Brusel byl provoz více méně plynulý.
Autor: ČTK
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Budova Evropské komise v Bruselu...

RPG Byty zveřejnila plán oprav pro rok 2012
Stejně jako v předchozích letech, i letos bude společnost
RPG Byty, s.r.o. pokračovat v rozsáhlé regeneraci svého bytového fondu.
Tak jako v loňském roce, i v roce 2012
plánuje společnost vynaložit na opravy a
celkovou regeneraci domů a bytů zhruba
1,3 miliardy Kč.
Významná část těchto prostředků půjde na programy Okna, Bezpečnost, Exteriér a Velké opravy, které se v roce 2012
dotknou 1 130 domů se 14 160 byty. Podrobný seznam domů, v nichž se budou
opravy provádět, je od 13. ledna 2012 k
dispozici na stránkách www.rpgbyty.cz v
sekci Programy pro nájemníky.
Výměna oken
Nejvýznamnější položku v rámci
oprav a investic v roce 2012 bude opět
tvořit masivní výměna oken. Ta je plánována u více než 9 000 bytů v 628 domech
a vyžádá si zhruba 320 milionů Kč.

Společnost RPG Byty, s.r.o. přitom již
v loňském roce informovala nájemníky,
že program výměny oken o jeden rok
urychlí a oproti původnímu závazku vymění okna těm nájemníkům, kteří přistoupili na její návrh úpravy výše nájemného, již do konce roku 2013.
Program Bezpečnost
Tento projekt byl zahájen již v roce
2010 a zahrnuje výměny vstupních dveří,
zvonkových tabel a poštovních schránek
a dále estetizaci společných prostor domů.
V roce 2012 se program Bezpečnost
dotkne 314 domů a vyžádá si náklady
okolo 70 milionů Kč.
Program Exteriér
Také tento projekt byl zahájen již v ro-

ce 2010 a zahrnuje výměny oken, opravy
střech a zateplení fasád, opravy elektrorozvodů ve společných prostorách domů, výměny vstupních dveří, zvonkových tabel a poštovních schránek a estetizaci společných prostor domů, vždy v
závislosti na aktuálním stavu konkrétního domu.
Velké opravy
Do kategorie velkých oprav patří např.
generální opravy rozvodů SV a TUV, odpadního potrubí, elektrorozvodů ve společných prostorách domů, střech nebo
balkonů.
Úspory nákladů na energie
Pro nájemníky je v roce 2012 velmi významný také projekt instalace spořičů vody, který je realizován napříč celým bytovým fondem RPG a vyžádá si téměř
11 milionů Kč. V oblasti úspory nákladů
na energie se pro rok 2012 počítá také s
instalací měřičů tepla za téměř
34 milionů Kč. Zdroj: TZ RPG

Pracovníci SMS budou informovat zaměstnance o nárocích z Kolektivní
smlouvy, bod 7.4.. Nárok se týká využití příspěvku OKD na životní pojištění a
volnočasové poukázky (3600 až 5640 Kč ročně). Speciální úprava těchto produktů však poskytuje možnosti spoření (návaznost na důchodovou reformu!), dále možnosti pojištění i rodinných příslušníků a jako nadstavba mají
zmíněné produkty možnosti okamžitého navýšení čistého příjmu všech zaměstnanců (o 2000-10 000 Kč ročně navíc!). Z VOJ ČSA program už využívají např.: Kolomý Pavel, Uhrina Peter, Gardoň Zdeno, Wizur Stanislav, Glas
Petr, Šteiner Juraj, Volek Rostislav. Z VOJ SC program využívají např.: Plevová Anna, Poloch Libor, Kohutová Jarmila. (pozn. všechny jména jsou uveřejněny se souhlasem klienta)
Neotálejte a využijte příležitosti k dalším informacím!
Pro kontakt v předstihu pošlete smsku ve tvaru: jméno příjmení, číslo kontaktního telefonu, VOJ DŮL XY, číslo známky xxxx/yy na email okd@smsas.eu nebo na mobilní telefon +420 777 794 366 (pouze pro smsky).

Odboráři z úřadů práce 11
měst žádají odvolání Drábka
Odboráři z úřadů práce v 11 městech žádají kvůli potížím
s novým způsobem vyplácení sociálních dávek odvolání ministra Jaromíra Drábka (TOP 09). Nynější fatální situaci podle
nich zlehčuje a zkresluje.
Odbory žádají, aby odpovědnost vyvodilo i vedení centrálního úřadu práce. Předáci si stěžují na nefunkčnost počítačových systémů, kvůli tomu nejsou úředníci
schopni pomoc potřebným vyřizovat.
Systém ostře kritizují i někteří informatici
z úřadů práce. Vedení ministerstva i centrálního úřadu už minulý týden uvedlo, že
se většina lednových dávek vydala a vše
se do konce měsíce stihne.
Systém vyplácení dávek změnila od
ledna Drábkova sociální reforma. Všechny podpory, příspěvky a dávky vyplácejí
úřady práce. Převzaly tak agendu a přes
1600 úředníků od radnic. Odboráři z ostravského a litoměřického úřadu práce si
na nový způsob stěžovali už minulý týden. Nyní se k nim přidali zatím kolegové z
úřadů v dalších devíti městech, a to třeba
z Brna, Prachatic, Šumperku, Plzně či
Chebu.
Odboráři uvedli, že jako úředníci
nejsou bez funkčního softwaru schopni
"řádný výkon státní správy" zajistit. Rozhodnutí o dávkách musí vydávat nejpozději do 30 dnů, aby mohli začít peníze vyplácet. "Uchazeč, který si podává žádost
2. ledna, musí být tedy ve zmiňovaných

limitech odbaven. To ani 27. ledna není
možné," píšou odboráři v prohlášení. Problémy jsou podle nich fatální a ministr je
zlehčuje a zkresluje. "Žádáme o vyvození zodpovědnosti za momentální stav v
resortu Úřadu práce ČR a odvolání ministra Drábka," uvedli předáci.
S kritikou se připojili i informatici z úřadů práce. Sdělili, že je mluvčí centrálního
úřadu minulý týden vyzval, aby připomínky sepsali. Zabralo jim to osm stran. "Obecně se dá říci, že jestli pan tiskový
mluvčí vyzýval k tomu, abychom sepsali,
co nefunguje, bylo by pro nás podstatně
snazší napsat, co funguje," uvádějí v materiálu.
Stěžují si mimo jiné na nepropojenost
aplikací. Do některých je podle informatiků možné jen zadávat data, ne je schvalovat, tisknout rozhodnutí či vypočítávat
dávky. Vše se musí obvykle dopsat ručně, digitalizace žádostí není vyřešena.
Systém padá a údaje se neukládají. Videokonferenční školení se zrušilo, vypočítávají pracovníci úřadů v materiálu.
"Takže nikdo nemá žádné ucelené informace, vše je hluboká, tmavá improvizace," uvedli informatici.
(lev, čtk)

Generál nechce bezpečnost pro peníze
Jak probíhalo 1. 2. 2012 na GŘ OKD losování odměn a kdo vyhrál v soutěži o bezúrazový provoz, bylo napsáno druhý den v Horníku dost. Každý si tedy mohl na chvilku představit, jaké by to bylo, kdyby právě jeho jméno vytáhla
pohledná asistentka ředitele pro strategii z příslušné bedny a měl by zájezd
za 50 tisíc nebo následně dokonce Fabii. Je samozřejmě v plné kompetenci
zaměstnavatele, jaké podmínky si nastaví pro soutěž ke zvýšení bezúrazovosti, ale možná by stálo za úvahu vrátit se k modelu, který se již v minulosti
diskutoval: odměna všem! Jednak by si dal každý pozor na eventuální ztrátu
osobní odměny a jednak by se vyloučilo případné „ovlivňování“ registrace
úrazů. Provozní ředitel Ing. Leo Bayer jasně připustil, že existuje „možnost
zneužívání soutěží“. Je pravdou, že současná podoba soutěže, kdy nebyly
předem známy hodnoty odměn, v podstatě koresponduje s výrokem generálního ředitele OKD, a.s. Dr. Ing. K.-D. Becka, který prohlásil, že nechce
„safety for money“ (bezpečnost pro peníze), ale bez nich to asi nepůjde. Také
je zřejmě současná verze levnější než plošná forma odměn, ale rozhodně není jisté, že je v konečném dopadu efektivnější. Mohlo by se to alespoň zkusit.
Ostatně, kdo vždy tvrdil, že „safety first“ (bezpečnost především)?
Ing. J. Vlach, místopředseda SHO

Více než 4,5 milionů obyvatel Česka si platí důchodové připojištění...

Spoří, ale nedostatečné částky
Více než 4,5 milionu obyvatel Česka, kteří si platí soukromé
penzijní připojištění, dostane do března od svého důchodového fondu dopis.
Pro čtyřicet procent z nich bude jeho sdělení jednoduché: Spořte víc,
nebo s nástupem penzijní reformy
přijdete o státní příspěvek. Stát
chce, aby lidé odcházeli do důchodu
s většími úsporami.
Méně než 300 korun měsíčně si
na penzijní spoření posílá zhruba
1,7 milionu lidí. Vyplývá to z aktuálních statistik ministerstva financí,
které mají HN k dispozici. Od ledna
2013 by tito lidé nedostávali žádný
státní příspěvek. Zvýšit si měsíční
vklad do fondu o stokorunu budou
ale muset i ti, kteří teď spoří pětistovku měsíčně a budou si chtít udržet
dosavadní výši státního příspěvku
150 korun. Stát naopak přidá klientům, kteří spoří tisíc korun a víc. Současný maximální státní příspěvek se
od měsíční úložky tisíc korun a víc
zvýší na 230 korun měsíčně.
Hon na klienty
"Dnes stát zajišťuje důchodcům z
průběžného systému minimálně 40
procent průměrné mzdy. Tento poměr ale bude klesat, dlouhodobě nebudou peníze. Proto je chce motivovat, aby si víc spořili sami," říká Petr
Dufek, analytik ČSOB.
Některé fondy chtějí klienty přesvědčit, aby své platby zvýšili už letos. "Budeme jim to doporučovat.
Zvýší si tím letošní státní příspěvek
a příští rok bez něho nezůstanou. Už
nyní můžou sepsat na pobočce dodatek ke smlouvě," říká třeba šéf
Penzijního fondu České spořitelny
Aleš Poklop. "Klienty musíme podle
zákona informovat o chystaných
změnách do března," vysvětluje.
Penzijní pojišťovny doufají, že lidé, kteří u nich spoří nebo začnou letos spořit, jim usnadní vznik nových

fondů. Koncem listopadu už nebude
možné přihlásit se do fondů za současných pravidel. V nových fondech
klienti přijdou o některé současné výhody, jako je záruka nejhůře nulového ročního výdělku fondu či možnost
výsluhové penze (výběr poloviny
částky po 15 letech spoření). Nové
fondy ale budou moci investovat rizikověji, a tak vydělat lidem víc peněz.
Klienti starých fondů budou moci přejít do nových. Jenže napřed jen do
těch spravovaných stejnou pojišťovnou.
Už dnes některé fondy zaznamenávají zvýšený zájem nových klientů. "Situace může být podobná, jako
když v roce 2003 končily původní
podmínky stavebního spoření a lidé
masově uzavírali nové smlouvy," ří-

ká Pavel Řehák, generální ředitel
České pojišťovny, která má největší
penzijní fond. Šéf tohoto fondu Tomáš Matoušek čeká letos v Česku
až 600 tisíc nových smluv. Mnozí
starší klienti si totiž úspory už mohou
vybrat a uzavřít novou smlouvu.
Stát prý víc nezaplatí
Ministerstvo financí nečeká, že lidé začnou víc spořit na penzi.
"Podle našich odhadů budou náklady na státní příspěvky na stejné úrovni," tvrdí mluvčí úřadu Ondřej Jakob.
Tedy 5,5 miliardy korun ročně.
V roce 2013 kromě změny v penzijním připojištění začne i nejradikálnější reforma důchodového systému v historii Česka. Lidé budou moci
přesměrovat část peněz, které dosud platí na důchod státu, do soukromých fondů. K tomu si ale budou
muset ještě doplatit ze svého. Má to
zachránit současný průběžný důchodový systém před zhroucením.
Zdroj: HN

Vyšel nový Záchranář
Na začátku ledna vyšlo poslední loňské číslo čtvrtletníku Záchranář pro
báňské záchranáře a vedoucí techniky důlních závodů, který vydává OKD,
HBZS v Ostravě-Radvanicích. První dvě strany časopisu jsou věnovány výročí 30 let od neštěstí na Dole Pluto v severních Čechách. Při tomto jednom z
největších důlních neštěstí v novodobé historii Severočeského uhelného revíru došlo v roce 1981 nejprve k výbuchu uhelného prachu a následnému požáru, při kterém přišlo o život 65 horníků /autoři J.Pravda a P.Pirunčík/.
O jednání Štábu báňské záchranné služby informuje ve svém článku
V.Smička. Legislativní činnost Českého báňského úřadu je tématem obsahu
příspěvku Ing.A.Hykla. Obsáhlou stať z historie záchranného sboru v oblasti
Hamr na Jezeře zpracovali K.Barták a O .Hejnic. O V. Mezinárodní konferenci IMBR v Číně rozsáhle informují Bc.J.Provázek a V.Smička. Článek o věnování Záchranářských záslužných křížů v obvodu působnosti HBZS Most připravil Ing.R.Slabák. O historii styků ze záchranáři ze Zwikau píše V.Smička.
To, že záchranné sbory zasahují i mimo báňské prostory, například při monitorování skládek popisuje ve svém příspěvku P.Stolina - vedoucí mechanik
ZBZS Odolov z východních Čech.
V závěru časopisu přináší zprávu o důlní průtrži v Číně, kde zahynulo
sedm horníků, profesor J.Lát a poslední strana je věnována hodnocení fungování Komplexního vzdělávacího projektu pro záchranáře, který zahájila
zhruba před rokem HBZS v Ostravě – Radvanicích /autor Ing.V.Tesarčík/ v
rámci projektu příjmu podpory z evropských sociálních fondů.
red

Dluhy domácností v ČR rostou
Podle údajů České národní banky
zadluženost domácností přesahuje
1,1 bilionu korun. Ve srovnání se zeměmi eurozóny je jejich dluh poloviční. Důvodem však není například
větší rozvážnost, ale to, že české domácnosti jsou o mnoho chudší, než
obyvatelé zemí eurozóny.
Zhruba 15 procent domácností v
České republice má hypoteční úvěr.
Podíl počtu domácností s hypotékou
roste s výší příjmu a vzdělání. Spotřebitelský úvěr má dokonce čtvrtina
domácností v ČR, tedy přibližně 25
procent.
Zadluženost domácností je ve
srovnání se zeměmi eurozóny nižší.

Finanční aktiva domácností v Evropské měnové unii přesahují 200 procent HDP, kdežto v České republice
je to 80 procent. České domácnosti
tedy sice dluží méně. Ale jsou podstatně chudší než ty západoevropské. Se zhoršením finanční situace
také vzrůstá počet osobních bankrotů a počet exekucí. Od roku 2001 je v
běhu zhruba přes milion exekucí.
Zvyšující se počet osobních bankrotů také vypovídají o negativním dopadu vývoje na pracovním trhu a současně se hovoří o zvyšující se
schopnosti předlužených osob svoji
situaci řešit legislativní cestou.
Zdroj: hypoindex.cz

Karvinská škola chystá večerní
maturitní studium pro horníky

p
Ilustrační snímek odpočívajících seniorů na lavičce...

Kde bude největší budova světa?
Ázerbájdžánský developer chce postavit nejvyšší budovu světa. Bude měřit více než kilometr a jeho základy budou položeny na umělém souostroví
v Kaspickém moři.
V současnosti nejvyšším mrakodrapem světa je Burdž Chalífa v Dubaji s
828 metry. Nová stavba v Ázerbájdžánu by ji ale měla překonat o celých 27
procent.
Projekt nazvaný Khazar Islands počítá s vytvořením 41 ostrovů asi 21 kilometrů jižně od hlavního města Baku. Komplex bude zahrnovat moderní bytové domy, sídla společností i hotely, píše agentura AP.
Kana Guluzade, marketingový ředitel realitní společnosti Avesta, uvedl,
že budova byznys centra dosáhne 1050 metrů. Podle původních plánů přitom měla mít jen 560 metrů. Stavba celého komplexu podle něj začne na konci roku 2013.
Bytové domy budou mít od 18 do 25 poschodí a některé z nich budou stát
na menším ostrově, který bude s hlavním ostrovem spojen. Dva z ostrovů ale
budou vyhrazeny pro náročné zákazníky - budou zde postaveny soukromé
rezidence a luxusní vily. Další podrobnosti k výstavbě společnost představuje na stránkách khazarislands.com.
O prvenství mezi výškovými budovami soupeří i saúdskoarabský projektu
Rudého moře. Mrakodrap Kingdom Tower ve městě Džidda se má stavět ještě čtyři roky a má dosahovat výšky nejméně tisíc metrů. Jaká ale bude jeho
přesná výška, společnost stále tají.
red

p
Projekt Khazar Islands - V Baku má vyrůst nejvyšší budova světa...

Dánové, kteří nyní předsedají Evropské unii, hodlají za veškeré audiovizuální
služby zaplatit maximálně 2,3 milionu eur
(asi 58 milionů Kč), tedy zhruba devětkrát méně, než firmě Promopro zaplatil v
ČR bez veřejné soutěže za stejný servis
tehdejší vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra (ODS) - píše to
Právo. Celková odměna pro Promopro
za ozvučení předsednictví činila 525 milionů korun.
Těchto 525 milionů představuje podle

Dánové zaplatí za ozvučení
devětkrát méně než Češi
průměrného kurzu za poslední tři roky 25
korun za euro částku 21 milionů eur. Například Francie, která na konci roku 2008
předávala předsednictví EU Česku, přitom utratila za všechny audiovizuální a
současně některé další technické služby
jen 11,2 milionu eur. Za rozhazovačnost
kritizovaní Řekové vyplatili za ozvučení
svého předsednictví před devíti lety 9,6
milionu eur, Portugalce přišlo technické
zajištění veškerých akcí během jejich
předsednictví v roce 2007 zhruba na 6,8
milionu eur.
Analytici Finančního analytického
útvaru ministerstva financí loni spočítali, že
na plnění státní zakázky pro firmu
Promopro ve výši 525 milionů Kč nebylo
podle smlouvy použito minimálně 240
milionů korun.
Přes všechna tato zjištění i důkazy, kdo
nesl za prokazatelně zpronevěřenou státní
zakázku hlavní odpovědnost, je i po roce
od jejího vypuknutí v kauze Promopro ticho
po pěšině. Někdejší šéf sekce pro
předsednictví Vondra dál jakákoli
pochybení odmítá a policisté, přestože
hned podle několika zdrojů chtěli už na
začátku loňského podzimu vznášet
obvinění, čekají teď již několik měsíců na
nespecifikované znalecké posudky.
Zdroj: Právo, ČTK

Obraz havíře s krumpáčem a lopatou patří minulosti. Společnost OKD, která v minulých letech nakoupila nejmodernější těžební technologie a pro své provozy potřebuje vzdělané
lidi, chystá na příští školní rok ve spolupráci se Střední školou
techniky a služeb (SŠTaS) v Karviné zahájení večerního maturitního studia.
Přihlásit se do něj mohou čerství
absolventi učňovských hornických
oborů i zaměstnanci OKD, kteří si
chtějí zvýšit kvalifikaci.
„Půjde o tříleté večerní studium
ukončené maturitní zkouškou. Jeho
absolventi se mohou na šachtách
uplatnit ve středním managementu
nebo ve funkcích techniků,“ řekl zástupce ředitelky SŠTaS pro teoretické vyučování Ladislav Kováč. Maturitu budou skládat ze státem předepsaných předmětů, tedy češtiny, matematiky a cizího jazyka. K nim se přidruží praktická a teoretická odborná
zkouška.
„Je to velká šance pro všechny,
kteří po vyučení nastoupili na šachtu, získali praxi a nyní chtějí své zkušenosti využít v kariérním postupu.
Této možnosti mohou využít také
čerství absolventi učňovských oborů, kteří chtějí spojit svůj život s hor-
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Na snímku žáci 3. ročníku s vedoucím
elektroprovozu příprav Dolu Darkov
Ivanem Kotulou při svém prvním fárání...

nictvím,“ vysvětlil Radim Tabášek, ředitel OKD pro HR a rozvoj revíru.
Hornická maturita pro absolventy
znamená jistotu další práce, jejich
zkušenosti a znalosti budou v dolech
velmi cenné. „Jsme rádi, že se naše
spolupráce s OKD takto úspěšně rozvíjí. Současně nás těší, že budeme
připravovat lidi pro výkon konkrétního povolání, a ne pro úřady práce.
Že budeme moci pomoct těmto lidem v jejich kariérním růstu a naplnění jejich snah a cílů,“ dodal Kováč.
Společnost OKD zahájila spolupráci s karvinskou školou již v roce
2009, kdy se v regionu otevřely po
téměř dvaceti letech první dva hornické obory, letos z nich vzejdou první vyučenci. Od loňského září se horničtí učni připravují na práci u těžařů
také v Havířově.
Vladislav Sobol,
mluvčí OKD, a.s.

zdař bůh
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Jak se řeší pracovní úrazy
bez pracovní neschopnosti?

Renaut Twingo ve Frankfurtu 2011
Renault Twingo /snímky nahoře a dole/ je prvním sériovým produktem Renaultu, který byl opatřen maskou chladiče dle aktuálního tvarového směru.
Dominantou stylu je plynulý pás, tvořící originální spojnici světlometů a loga
výrobce.
V případě Twinga je výše uvedený stěžejní prvek designu doplněn mlhovými světlomety kruhového tvaru, které zasahují do hlavních světlometů. Paralelou mezi současným a minulým designovým směrem je velká maska
chladiče, jež je situována na úroveň nárazníku.
Ačkoli příď doznala vcelku zásadních změn, karoserie jako celek si ponechala původní založení, pro které je typické strmé zadní okno. Stále tedy jde
o model, který se z hlediska designové filozofie výrazně distancoval od svého předchůdce. Ne však úplně, o čemž svědčí použití kultovního symbolu řady Twingo - atypických vnějších klik dveří v kruhovém základu.
Modernizace rozdělila zadní svítilny do dvou samostatných celků, čímž bylo docíleno obecného vyvážení zádě. Nárazník, stejně jako víko zavazadlového prostoru, je nyní plastičtější.
Nabídka barev je nově rozšířena o odstíny Fuchsie a Blue Bermudes. Součástí modelové řady je i nadále nabídka deseti polepů karoserie, které posilují individualizaci. Čerstvě k nim však přibývá nabídka pěti motivů pro zpestření vzhledu střechy.
Nutno dodat, že vůz prodělává první zásadní omlazení po čtyřech letech,
zatímco první generace Twinga se bez ní prakticky obešla (pomineme-li první lifting z roku 1998, který však tvarovou podstatu vozidla nikterak nezměnil).
Kabina byla pozměněna jen v detailech. Architektura přístrojové desky je
prakticky beze změn, jde tedy o celek s originální stavbou a kompozicí jednotlivých prvků. Přístroje jsou i nadále centrovány uprostřed, s výjimkou otáčkoměru. K dispozici jsou nové vzory pro čalounění sedadel.
Twingo disponuje vlastností, kterou druhá generace přejala od té první důrazem na velkou vnitřní prostornost při zachování malých vnějších rozměrů. Ten lze demonstrovat například v otázce prostoru pro kolena řidiče, který
je s hodnotou 22 cm jedním z nejpříznivějších v rámci segmentu A.
Tradičně silnou stránkou Twinga je modularita kabiny. Tu dokazuje všestranná manipulovatelnost se sedadly, která jsou nezávisle posuvná a díky
variabilitě zadní lavice lze zvětšit objem zavazadlového prostoru z 230 na
959 l.
Atmosféru na palubě doplňují audio systémy. Ty jsou ve všech verzích modernizovaného Twinga kompatibilní s Bluetooth a disponují možností připojení USB. Seznam příplatkové výbavy zahrnuje možnost rozšíření audio systému o dokovací stanici pro iPhone včetně nové generace iPod Touch.
Nabídku motorů tvoří etablované benzinové a vznětové motory. První jmenované zastupuje agregát 1,2 16V s výkonem 55 kW a přeplňovaná jednotka
1,2 TCE o výkonu 74 kW s nejvyšším točivým momentem 155 Nm. Dieselové
motory 1,5 dCi se nabízejí ve dvou výkonových verzích 55 kW a 63 kW.
Kromě standardní verze modelu byla představena i sportovní varianta RS.
Poznávacím znakem tohoto vozidla je přepracovaný nárazník s vysokou mírou členitosti a jinými směrovými světlomety. Za příplatek je k dispozici monitor palubního systému pro okruhovou telemetrii. Pro variantu RS byl vyhrazen motor 1,6 s výkonem 98 kW.
Zdroj: auto.cz

ošetřujícím lékaři. V praxi se může
totiž stát, že zdravotní stav, k jehož
zhoršení došlo v práci (upadnutím)
se ještě zhorší v mimopracovní době
a výsledkem je ono nateklé koleno.
Lékař musí tedy jednoznačně deklarovat, že zdravotní stav poškozeného celých 14 dnů sleduje, že stav se
zhoršoval, až koleno oteklo do dnešního stavu.
Z hlediska evidence je třeba rozlišovat pracovní úraz s neschopností
delší než 3 kalendářní dny a pracovní úraz s neschopností kratší než 3
dny nebo bez neschopnosti. O pracovních úrazech s neschopností delší než 3 kalendářní dny se sepisuje
záznam o úrazu podle NV č.
201/2010 Sb. Ten se musí sepsat
hned, když zaměstnanec přinese neschopenku a když je jasné, že pracovní neschopnost bude trvat déle
než 3 dny. Postup upravuje uvedené
nařízení vlády. V případě, kdy k úrazu dojde např. 5. ledna a pracovní neschopenka je vystavena až 17. ledna, nic se neděje, záznam o úrazu
stačí vystavit a odeslat patřičným orgánům a institucím do 5. dne následujícího měsíce, tedy do 5. února.
Pracovní úrazy s neschopností kratší než 3 dny nebo bez neschopnosti
se pouze evidují v knize úrazů a tam
se pojišťovně jako podklad pro odškodnění úrazu dává kopie záznamu z té knihy úrazů. Takže s pojišťovnou by neměl být problém. V případě odškodnění úrazu s pracovní
neschopností delší než 3 dny dodá
zaměstnavatel jako podklad záznam o úrazu, v případě ostatních
úrazů dodá kopii záznamu v knize
úrazů. Na dotaz odpověděla:
JUDr. Eva Dandová

Kam a jak se má hlásit pracovní úraz, u něhož nebyla způsobena pracovní neschopnost delší než 3 dny a tudíž nepřipadá
v úvahu vypořádání dle nařízení vlády č. 201/2010 Sb.? Příklad: Pracovník upadne, trochu ho bolí koleno, vše se řádně
zapíše do knihy úrazů, pracovní neschopnost z toho není. Po
dvou týdnech přijde dotyčný s tím, že koleno je oteklé a musí k
lékaři. Práce neschopen není, ale chodí na převazy a nějaké terapie. Pak přinese od lékaře soupis bodů o bolestném apod.
pro pojišťovnu. Nebo je práce neschopen více než 3 dny, ale je
příliš pozdě na to, aby se pracovní úraz mohl řádně vypořádat
podle NV 201/2010 Sb. Jak a kam to hlásit a jak vyřídit s pojišťovnou, aby zaměstnanec dostal nějaké odškodnění a vše proběhlo řádně podle práva?
Odškodňování pracovních úrazů
se neděje podle nařízení vlády
č. 201/2010 Sb., ale podle zákoníku
práce. NV č. 201/2010 Sb. upravuje

ZE SVĚTA
HORNICTVÍ
Sedm obětí na životech při průtrži v Číně
Podle China Daily z 28. 10. 2011
bylo potvrzeno, že v oblasti
JIAOZUO zahynulo při průtrži 7 horníků a 11 dalších je nezvěstných.
Agentura popsala tento jev, jako náhlé uvolnění stlačeného plynu, při kterém vyletěly tuny uhlí, a to zablokovalo jámu dolu. Důl se nachází V
Centrální Číně v provincii Henan a
průtrž potvrdil tamní dozorčí orgán.
Náhlé, prudké uvolnění plynu, také agentura správně označila jako
„outburst“, průtrž, a došlo k ní v úterý
25. 10., v 12:36 hod., v dole Jiulishan, když v dole bylo 18 horníků.
Právě tito zaměstnanci vstoupili do
dolu asi půl hodiny před událostí.
Záchranářům se v té době podařilo nalézt těla 7 obětí, a jak sdělil pan
Zhang Feng, vedoucí inženýr záchranářského týmu, místo, kde je
dalších 11 horníků, se dosud nepodařilo zjistit. Do dolu byly vyslány 2
záchranářské týmy, každý měl 9 záchranářů. Třetí tým byl v záloze.
K odvedení plynu z postižené oblasti byly použity 2 odsávací stanice,
které pracovaly na plnou kapacitu.
Podle pana Zhnga je pro záchranáře největší překážkou velká koncentrace plynu a velké množství
uhlí, které musí být z dolu odstraněno.
Záchranáři začali odstraňovat uhlí z dolu, aby vyhledali nezvěstné horníky, když byly odsáty důlní plyny.
Experti, podle redaktora CCTV odhadovali, že musí být odstraněno
1 500 tun uhlí.
Důl má legální licenci a je v provozu od roku 1983. Roční těžba je 1 milion tun. Podle místních dozorčích
bezpečnostních orgánů, se v minulém roce jedná o nejvážnější důlní
neštěstí v provincii Henan.
Důl Jiulishan patří do skupiny
Coal Chemical Industry Group Co
Ltd. Jedná se o státem vlastněnou
společnost, uvedenou mezi 500 významnými podniky.
Dvě jiné exploze plynů, ve dvou
uhelných dolech usmrtily 16. srpna v
Severovýchodní provincii Číny,
Shaanxi, a 17. srpna v distriktu Chongqing, celkem 24 horníků.
Zdroj: Záchranář

pouze postup při evidenci pracovních úrazů a zejména při evidenci
pracovních úrazů s pracovní neschopností delší 3 kalendářní dny,
jak uvádíte v dotazu. Odškodňování
všech pracovních úrazů, tj. úrazů,
které vznikly při plnění pracovních
úkolů nebo v přímé souvislosti s ním,
anebo úrazy, ke kterým dojde pro plnění pracovních úkolů, se odškodňují podle zákoníku práce u pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti
za škodu ve smyslu § 205d zákona
č. 65/1965 Sb. (pozn. ze starého ZP
platí pouze tento jeden §) bez ohledu na to, zda tam proběhne pracovní
neschopnost nebo ne. Proto pojišťovna odškodňuje řadu případů např. vyvrknutých kotníků, zlomenin ruky, kdy zaměstnanec chodí dále do
práce a neschopnost mu vystavena
není. V tom není problém.
V případě vámi uváděného příkladu bych ale trochu viděla problém.
Tam se skutečně musí prokázat, že
koleno, které nateče až po 14 dnech,
má skutečně prvopříčinu v tom upadnutí před 14 lety. Potvrzení o této skutečnosti musí samozřejmě vyžadovat odpovědný zaměstnavatel po
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