
Právní poradenství patøí k hlavním službám, které naše sdružení odboráøùm poskytuje…

Primátor Karviné Tomáš Hanzel: 
Bez OKD si teï mìsto pøedstavit nedokážu

Vyznat se v zákonech není pro každého jednoduché

Odbory doporuèují rùst mezd o 5 procent
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H O S P O D A

Pane, zavíráme !

Tak jo, ale nebouchejte dveøma...

Právní poradna patøí již mnoho let mezi ty nejžádanìjší služ-
by, které mùžeme našim odborovým èlenùm poskytnout. Pro-
to již mnoho let spolupracujeme s JUDr. Marií Piekarzovou, 
která je v pracovnìprávní oblasti uznávanou odbornicí. 

Položil jsem jí tedy nìkolik otázek 
týkajících se její èinnosti.

Mohla byste popsat ètenáøùm, 
jaké služby v souèasnosti vaše 
kanceláø poskytuje èlenùm odbo-
rù?

Pøedevším je zamìøena na oblast 
pracovního práva a sociálního za-
bezpeèení. Protože horníci pracují 
ve velmi rizikovém pracovním pro-
støedí, dochází u nich k èastým pra-
covním úrazùm a vznikají nemoci z 
povolání. S tím jsou spojeny nároky, 
které nejèastìji øešíme na právní po-
radnì. Stává se, že pracovní úraz ne-
bo nemoc z povolání nejsou uznány, 
a proto dochází k soudním sporùm, 
pøi kterých horníkùm radíme a práv-
nì je zastupujeme. U úrazù dochází 
obèas i k situaci, kdy zamìstnavatel 
rozhodne, že náhradu škody za pra-
covní úraz zkrátí s odùvodnìním, že 
zamìstnanec èásteènì zavinil pra-

covní úraz. Pokud s tím zamìstna-
nec nesouhlasí a následnì se se za-
mìstnavatelem nedohodneme na 
mimosoudním vypoøádání, konèí ty-
to pøípady také u soudu. Potíže jsou 
rovnìž s rozvázáním pracovního po-
mìru, kdy horníci nesouhlasí s jeho 
dùvodem. I ty pak øešíme soudní ces-
tou.

Jak to vypadá s poradnou u sou-
kromých problémù?

I tyto záležitosti øešíme, a� už se 
jedná napøíklad o rozvody, výživné, 
pojistné smlouvy, dopravní nehody 
atd. Touto problematikou se v naší 
kanceláøi zabývá Mgr. Pavla Ha-
vránková.

Vím, že k hlavním tématùm vaší 
práce patøí i hornické dùchody. 
Co se dìje v této oblasti?

Je to docela složitá problematika, 
protože existuje mnoho skupin hor-
níkù, kteøí odcházejí do dùchodu za 

jiných podmínek. Vždy se musí zhod-
notit délka odpracované doby, pøí-
padnì poèet odfáraných smìn, a po-
té urèit, do které skupiny horník patøí 
a podle jakých podmínek mu vzniká 
nárok na odchod do dùchodu. Vždy 
doporuèuji, aby si horníci zažádali 
Èeskou správu sociálního zabezpe-
èení v Praze o tzv. osobní list dùcho-
dového zabezpeèení, ze kterého lze 
zjistit poèet odpracovaných let. V 
souèasné dobì øeším spoleènì s ve-
dením hornických odborù možnost 
døívìjšího odchodu do dùchodu i pro 
ty horníky, kteøí dosud nárok na hor-
nický dùchod nemìli. 

A co byste øekla ètenáøùm nako-
nec? 

Pøála bych si, aby mìli práci a aby 
nemuseli øešit složité problémy. Po-
kud však mají problém, nebo nasta-
ne situace, se kterou si nedovedou 
poradit, vždy je lépe, vìc konzulto-
vat s odborníkem na danou proble-
matiku. V naší kanceláøi poradna pro-
bíhá vždy v pondìlí a je dobré se ob-
jednat na tìchto telefonních èíslech 
– 777 556 267 nebo 775 555 566.

Díky za rozhovor.                    red

p JUDr. Marie Piekarzová ve své pracovnì v Havíøovì na Junácké ulici è. 3...

V souèasném období zaèínají od-
borové organizace ve firmách vyjed-
návat o mzdovém navýšení pro 
pøíští rok. Pøedseda Èeskomorav-
ské  odbo rové  kon fede race          
(ÈMKOS) Josef Støedula na nedáv-
né tiskové konferenci v Domì odbo-
rových svazù v Praze novináøùm 
oznámil, že odborová centrála dopo-
ruèuje svým èlenùm žádat navýšení 
mezd o pìt procent. Podle odborù 
ekonomika oživuje a podniky pøidání 
zvládnou. Státní zamìstnanci by si 
mìli polepšit o 3 a pùl procenta již od 
letošního listopadu.   

„Náš požadavek vychází z vlastní 

prognózy inflace, ekonomického rùs-
tu a na základì dalších rozborù oèe-
kávaného vývoje vnìjších i vnitøních 
ekonomických a sociálních podmí-
nek. Pro jeho reálné dosažení jsou v 
èeské ekonomice vytvoøeny mimo-
øádnì pøíznivé podmínky,“ øekl Støe-
dula a uvedl podmínky, které oprav-
òují požadavek odborù na pìtipro-
centní rùst mezd.

Po dlouhém období ekonomické 
krize, kterou odnesli nejvíc právì za-
mìstnanci, jimž klesala reálná 
mzda, se zaèíná naše ekonomika vý-
raznì zotavovat, dochází k dyna-
mickému rùstu prùmyslové výroby a 

také vývozu. Odhady ekonomického 
rùstu našich i zahranièních institucí 
pøedpokládají pokraèování význam-
ného rùstu èeské ekonomiky i v pøíš-
tím roce. Ten je ve vìtšinì firem do-
sahován vzestupem produktivity prá-
ce, a tedy další rùst mezd by nemìl 
zásadní dopady na konkurence-
schopnost firem èi na riziko propuš-
tìní zamìstnancù. “Po letech stag-
nace a poklesu dojde k pozitivní zmì-
nì celkové atmosféry ve spoleènos-
ti. Pìtiprocentní rùst objemu mezd 
totiž reprezentuje pro veøejné finan-
ce zvýšení pøíjmù o 50 miliard ko-
run,“ zdùraznil Støedula.           (pek)

Zachování pracovních míst v OKD, podpora døívìjších odchodù havíøù do 
dùchodu, podpora nové tìžby. To je ve struènosti obsah rozhovoru, který 
nám poskytl primátor Karviné Tomáš Hanzel. „Karvinou si dnes bez OKD ne-
dovedu pøedstavit,“ øíká jasnì.

Jak mìsto vidí dnešní stav tìžební spoleènosti?
Karviná je tady díky uhlí, a� si každý øíká, co chce, uhlí a tìžká práce k mìs-

tu poøád patøí i pøes problémy, které teï OKD øeší.
Vùbec si nedovedu pøedstavit, že by tady OKD ze dne na den nebylo. Není 

to jen o hornících pøímo v dolech, ale o jejich rodinách závislých na výplatì z 
OKD. Je to o službách, které ty rodiny potøebují. Nìkde musíte bydlet, jíst, va-
še dìti chodí do školy, chcete se bavit. To všechno stojí peníze, které se tu 
vždycky vydìlávaly tìžce.  

Jaká je tedy budoucnost hornictví?
Uhlí zatím není možné tøeba v hutnictví nièím nahradit.  Je nutné zachovat 

pro havíøe i jiné profese v OKD práci co nejdéle. My, mìsto Karviná, jsme už 
souhlasili s tìžbou pod èástí karvinského Starého Mìsta a pøedpokládám, že 
dohoda bude do roka na stole. To zachrání práci havíøùm a dalším zamìst-
nancùm nejen v Dole Karviná. Zajistí to obživu tisícùm lidí na OKD závislých 
– to je poøád nejménì pùlka Karviné.  

My jsme tady od toho, aby byly opravené chodníky, aby se lidi mìli kde ba-
vit, aby mìsto bylo èisté a bezpeèné. Ale jestli chceme, aby tady byli lidé spo-
kojení, musejí mít pøedevším práci.

Zmínil jste tìžkou práci v dolech, tady se nabízí otázka, jak dlouho by 
mìl havíø pracovat?

Podle mì by mìli havíøi jasnì odcházet do dùchodu døíve- minimum je pìt 
let pod zákonem danou hranici, ale myslím si, že i to je málo. Upøímnì øeèeno 
je obdivuji – fyzicky tìžce pracují a nevím, jestli se to dá vyvážit jenom penì-
zi. Takže doufám v soudnost poslancù – zákon je pøipravený.                   red

p Primátor mìsta Karviné Tomáš Hanzel...
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Státní podpora zemìdìlcùm by
pomohla i rozvoji venkova

V posledních letech se u nás velmi intenzivnì hovoøí o tom, jak udržet za-

mìstnanost na venkovì a jak zabránit tomu, aby se naše vesnice nemìnily na ob-

ce se stárnoucími obèany, protože mladí lidé se odstìhovali za prací do mìst.

O názor, jak pomoci èeským zemìdìlcùm a tím potažmo i èeskému venkovu, jsme 

požádali Bohumíra Dufka, pøedsedu Odborového svazu pracovníkù zemìdìlství a vý-

živy – Asociace svobodných odborù ÈR (OSPZV-ASO). „Od roku 2004, kdy jsme 

vstoupili do Evropské unie, neustále rostou dotace na hektar a na druhé stranì výraz-

nì klesla živoèišná výroba, což z velké èásti ovlivòuje deficit našeho agrárního obcho-

du,“ konstatoval Dufek. Za posledních 20 let se poèet lidí pracujících v zemìdìlství sní-

žil na tøetinu a dnes èiní zhruba 105 000 osob.

Boj o peníze pro zemìdìlce ve státním rozpoètu

Pøi jednáních o státním rozpoètu na rok 2015 se Bohumír Dufek jako pøedseda ze-

mìdìlských odborù pøirozenì dotazuje vlády, jak bude v pøíštím roce financováno èes-

ké zemìdìlství. Podle nìho je nesprávné, že vláda pøipravuje pøesun zhruba 500 mili-

onù korun z prvního pilíøe Spoleèné zemìdìlské politiky (SZP) EU na léta 2014–2020 

(je zamìøen na pøímé finanèní dotace zemìdìlcùm) do druhého pilíøe SZP EU (podpo-

ra venkova).

V rostlinné výrobì podpoøit i speciální plodiny

Podle Dufka je zøejmé, že k udržení zamìstnanosti na venkovì je pøedevším nutné 

podpoøit živoèišnou výrobu, ale pøitom je zapotøebí se podívat na strukturu rostlinné vý-

roby. I když urèujícím oborem v rostlinné výrobì bude i nadále obilnáøství, zemìdìlci 

by se mìli více zamìøit na pìstování speciálních rostlinných komodit, jako tomu bylo v 

minulosti, když existovala bohatá diverzifikace a lány nebyly osety jen obilím a øepkou 

jako dnes.

Ostrá zahranièní konkurence v ovocnáøství

Vstupem do EU v roce 2004 se otevøel náš trh i ostré zahranièní konkurenci. Kromì 

poklesu živoèišné výroby se to projevilo i v urèitých segmentech rostlinné výroby. Jed-

ním z markantních pøíkladù je to, že èeští a moravští ovocnáøi nebyli schopni konkuro-

vat levným dovozùm ovoce z Dánska, Nìmecka, Nizozemska a èásteènì také z Itálie.

Ovocné sady u nás mizí

Složitou situaci v našem ovocnáøství nám konkrétnì pøiblížil Martin Ludvík, pøedse-

da Ovocnáøské unie ÈR. Uvedl, že v souèasné dobì se u nás pìstuje ovoce na ploše 

17 800 ha intenzivních sadù. Roènì se vyprodukuje 140 000 tun ovoce, pøièemž dal-

ších 150 000 tun vypìstují drobní pìstitelé a dodavatelé ovoce na prùmyslové zpraco-

vání. Jednou z pøíèin, proè se u nás objevuje ovoce z jiných zemí, je skuteènost, že bì-

hem posledních 20 let mizí z naší krajiny ovocné sady.

Nepoctivì dovážené víno ze zahranièí nièí naše vinaøe

V ÈR se v prùmìru vyprodukuje až 650 000 litrù vína. Tibor Nyitray, pøedseda Sva-

zu vinaøù ÈR, zdùraznil, že vinaøství je stabilizované a pøizpùsobuje se novým podmín-

kám, tedy obrovskému tlaku importovaných vín. Èeští a moravští vinaøi se s touto sku-

teèností nauèili žít. „Bohužel v posledních tøech letech se zaèal obor infiltrovat nepocti-

vými subjekty, které parazitují na vzrùstající oblibì vína. S dovozem levných, ménì 

kvalitních vín jsme se dokázali vyrovnat tím, že vìtšina naší produkce se pøesunula do 

vyšších kvalitativních kategorií.

Boj o èeské zboží v supermarketech a hypermarketech

V souvislosti s prodejem èeských potravin na našem trhu zkritizoval Bohumír Dufek 

obchodní politiku zahranièních obchodních øetìzcù, které zneužívají dominantní po-

stavení na trhu a èeské potraviny zápasí o místo v regálech s tìmi dováženými ze za-

hranièí.

Vyšší mzdy udrží zamìstnanost na venkovì

V èeském zemìdìlství, jak již bylo konstatováno výše, pracuje témìø 105 000 osob. 

Jak vysoká je odborová organizovanost v zemìdìlství a ve zpracovatelském potravi-

náøském prùmyslu? Podle pøedsedy Dufka sdružuje OSPZV-ASO kolem 35 000 lidí, 

což je velmi slušný pomìr organizovanosti v odborech. Dufka velmi tìší, že se odborá-

øùm v rámci odvìtvové kolektivní smlouvy podaøilo o tøi procenta vyjednat rùst mezd na 

rok 2014.                                                   Text: Miroslav Svoboda, foto: Petr Kolev

pBohumír Dufek, pøedseda Odborového svazu pracovníkù zemìdìlství a 

výživy - Asociace svobodných odborù ÈR...

Staré hornické tradice mají svou hodnotu...

Polovina stevardù ÈSA má jít na dlažbu....

Ocenìní Èeský permon pro rok 2014 bylo 
udìleno i stonavským krojovaným horníkùm

Odbory vyhlásily stávkovou pohotovost

p Èlenové SKH Stonava pøi návštìvì muzea Grafitový dùl...

Èeský Krumlov pøitahuje již dlouhá leta svojí kouzelnou his-
torickou atmosférou tisíce návštìvníkù. Od roku 1992 byl zce-
la právem zapsán na seznam svìtového dìdictví UNESCO.    
O uplynulých víkendových dnech od 26. do 28. záøí se promì-
nil i v mìsto, v jehož ulicích bylo vidìt kromì našich i zahra-
nièních turistù mnoho žen i mužù ve slušivých hornických 
stejnokrojích.

To se zástupci spolkù hornických 
mìst a obcí z ÈR, a byly mezi nimi i 
poèetné delegace ze zahranièí, sešli 
tentokráte v tomto starobylém mìstì 
už na 18. Setkání hornických mìst 
ÈR. Tento tøídenní havíøský maratón 
byl organizován v režii Hornického 
spolku Èeský Krumlov a také v za-
hradách pivovaru Eggenberg. Ulice-
mi mìsta v sobotu prošel i slavnostní 
prùvod, v nìmž nechybìla kromì zá-
stupcù jiných moravskoslezských 
hornických spolkù také poèetná dele-
gace letošního jubilanta - Spolku kro-
jovaných horníkù (SKH) pøi obci Sto-
nava, v èele se svým novým prapo-
rem a pøedsedou SKH Ladislavem 
Kajzarem. Všichni jsme si oddechli, 

když se u autobusu, který nás na 
èeskokrumlovské setkání odvážel, 
objevil právì kamarád Láïa Kajzar, 
který se zotavuje po nedávné 
mozkové pøíhodì. Díky lékaøùm a ce-
lému zdravotnickému personálu Kar-
vinské hornické nemocnice, ale pøe-
devším Láïovým pøísloveèným hu-
morem, mu jeho momentální handi-
cap po celé tøi dny snad nijak nepøe-
kážel. V èele naší delegace nechy-
bìl ani starosta Stonavy Ing. Ondøej 
Feber. Kromì mnoha doprovodných 
akcí, vysvìcení sochy sv. Barbory, 
pøibyla i na náš prapor pøi stužkování 
hornických klubových praporù další 
stuha. 

Svìtlo svaté Barbory, patronky 

horníkù, symbol hornických setkání, 
pøevzal pro další, již 19. setkání zá-
stupcù hornických mìsta obcí v roce 
2015 primátor statutárního mìsta 
Havíøova Ing. Zdenìk Osmanczyk. 
V rámci bohatého kulturního progra-
mu a setkávání pøijal v èeskokrum-
lovském Prokešovì historickém sá-
le primátory a starosty hornických 
mìst a obcí starosta Èeského Krum-
lova Mgr. Dalibor Carda. Navštívili 
jsme také mimo jiné i nedaleké muze-
um Grafitového dolu.                                                                                                                            

Velmi významným poèinem bylo 
udílení cen Èeský permon mnoha vý-
znamným spolkùm i jednotlivcùm, 
mezi nimiž tentokráte nechybìl ani 
nejvyšší pøedstavitel našeho SKH 
ze Stonavy, kamarád Ladislav Kaj-
zar, který z rukou pøedstavitelù Aso-
ciace SHHS  pøevzal v kategorii udr-
žování hornických tradic a folkloru 
pro náš SKH cenu Èeský permon. 
Toto ocenìní je od roku 2004 udìlo-
váno hornickým mìstùm a obcím z 
iniciativy Spoleènosti pøátel Rudolfo-
va a udílí ji Hornické konzilium.

Za století existence a aktivity sto-
navského SKH , který je nedílnou 
souèástí spoleèenského, kulturního 
i duchovního života nejen v této obci, 
patøí tomuto spolku toto ocenìní zce-
la právem. Vždy� i naši ètenáøi se o 
všestranné aktivitì krojovaných hor-
níkù ze Stonavy již nejednou i z na-
šich stránek doèetli a vidìli napø. i v 
regionálních televizích. 

Nezbývá, než jim pogratulovat a 
držet pìsti a pøicházet mezi nì na 
èetné spoleèenské akce, tøeba i do 
místa jejich spoleèenského života, 
stonavského Domu PZKO.            

                   Text a foto: J. Bøoza 

Odborová organizace posádek letadel (OOPL), nejvìtší z pì-
ti odborù pøi ÈSA, vyhlásila nedávno stávkovou pohotovost. 
Informoval o tom místopøedseda organizace Radek Janev. 

Odboráøi tak reagují na zámìr ae-

rolinek dát výpovìï 77 pilotùm, 172 

stevardùm z 371 palubních prùvodèí 

a 66 z 268 administrativních pracov-

níkù, tedy asi tøetinì všech zamìst-

nancù. Z celkových 871 zamìstnan-

cù tak hrozí výpovìï 315 lidem, tedy 

více než 36 procentùm. Zprávu pøi-

nesl server Novinky.cz.

Spoleènost ÈSA také hodlá tìm 

stevardùm, kteøí zùstanou, plošnì 

snížit platy. Palubní prùvodèí by tak 

pøi prùmìrném poètu nalétaných ho-

din dostávali 18 tisíc èistého, vedou-

cí kabiny pak 22 tisíc. To by zname-

nalo více než tøetinový propad proti 

souèasnému stavu.

„Neodùvodnìné masivní pro-

pouštìní i radikální zmìna mzdové-

ho øádu, která by palubní prùvodèí 

zaøadila hluboko pod prùmìrnou 

mzdu v hlavním mìstì, bude dùvo-

dem k vyhlášení stávkové pohoto-

vosti,“ upozoròuje v e-mailu rozesla-

ném v pondìlí zamìstnancùm v 

ÈSA Odborová organizace posádek 

letadel (OOPL), nejvìtší z pìti odbo-

rù pøi ÈSA.

Èeské sdružení dopravních pilotù 

(CZAPLA) na tiskové zprávì uvedlo, 

že s hromadným propouštìním ne-

souhlasí a vedení ÈSA vyzvalo k pøe-

hodnocení kroku. „K této žádosti nás 

vede obava o budoucnost naší èes-

Existence aerolinek je v ohro-

žení, varují piloti

ké státní letecké spoleènosti s deva-

desátiletou tradicí, s vysokým stan-

dardem bezpeènosti a firemní kultu-

rou,“ uvedli piloti.

Hromadné propouštìní oznaèili 

pøímo jako ohrožení existence ÈSA. 

Na jaøe loòského roku minoritní podíl 

èeského národního dopravce koupi-

la spoleènost Korean Air, která slíbi-

la v rámci ÈSA dálkové lety rozvíjet, 

pøipomnìla CZAPLA.

„Plnì podporujeme prohlášení na-

šich pilotù a považujeme za svou po-

vinnost vyhlásit stávkovou pohoto-

vost,“ øekl Janev.

l

Mluvèí aerolinek Daniel Šabík 

sdìlil, že spoleènost se rozhodla pro-

pouštìt kvùli tomu, že bìhem zimní 

sezóny nebude mít využití pro flotilu 

šesti letadel Airbus A320.

„K tomuto kroku se spoleènost roz-

hodla poté, co došlo k významnému 

meziroènímu propadu poètu rezer-

vací i pøepravených cestujících z 

Ruské federace a dalších zemí býva-

lého Sovìtského svazu v souvislosti 

s ukrajinskou krizí,“ sdìlil Šabík.

„V souvislosti s vyèlenìním leta-

del A320 z flotily spoleènosti je ne-

zbytné pøistoupit k redukci pracov-

ních míst jak na pozicích pilotù, pa-

lubních prùvodèích, ale také v admi-

nistrativì,“ dodal.

Aerolinky, jejichž minoritní podíl 

loni odkoupila spoleènost Korean Ai-

r, propouštìjí už léta. Z více než 

4600 zamìstnancù v roce 2008 zù-

stala necelá pìtina.                  (red)

Nebude využití pro šest letade

p Ilustraèní snímek - Letištì Václava Havla v Praze...



V oblasti mezd je u nás stále co dohánìt...

Po vlnì stávek se Hyundai pøedbìžnì dohodlo
s jihokorejskými odbory na rùstu mezd

Èeští zamìstnanci Hyun-
dai pobírají za stejnou práci 
takøka pìtinásobnì nižší 
mzdu než jejich kolegové v 
Soulu.

Jihokorejská automobilka Hyun-
dai Motor Co. uzavøela s odbory 
pøedbìžnou dohodu o mzdách, kte-
rou ještì musí schválit èlenové odbo-
rù, kteøí by o ní mìli hlasovat ve zítra. 
Dohoda by mìla ukonèit vlnu stávek 
v automobilce. Kvùli dílèím stávkám 
47 000 zamìstnancù, kteøí jsou èle-
ny odborù, automobilka letos nevy-
robila 16 500 vozù v hodnotì 330,2 
miliardy jihokorejských wonù (6,8 mi-
liardy Kè).

Hyundai je spolu se svou dceøi-
nou spoleèností Kia Motors pátým 
nejvìtším výrobcem aut na svìtì. 
Firma však èasto èelí na svém domá-
cím trhu stávkám. Od vzniku odborù 
v automobilce pøed 27 lety zamìst-
nanci nestávkovali pouze ve ètyøech 
letech. Domácí závody se na celko-
vé produkci Hyundai podílejí témìø 
40 procenty.

Jednání o mzdách zaèala na po-
èátku èervna. Odbory obnovily øadu 
èásteèných stávek minulý týden po-
té, co Hyundai Motor, Kia Motors a 
výrobce autodílù Hyundai Mobis na-
bídly deset miliard dolarù (216,8 mili-
ardy Kè) za pozemek v Soulu v lu-
xusní ètvrti Gangnam. Èástka byla 
více než trojnásobná ve srovnání s 
jeho odhadní cenou. Konsorcium ve-
dené Hyundai Motor plánuje v místì 
postavit budovu ústøedí a automobi-
lový tematický park.

Nejnovìjší mzdová dohoda zahr-
nuje bonusy a další odmìny v celko-

vé výši 8,9 milionu wonù a platbu od-
povídající mzdì za ètyøi a pùl mìsí-
ce. Základní mzda se má zvýšit o    
98 000 wonù (asi 1960 Kè), napsala 
agentura Reuters.

V listopadu 2008 Hyundai oficiál-
nì zahájil sériovou výrobu osobních 
aut v Nošovicích na Frýdecko-
Místecku. I v Nošovicích probíhají 
od poèátku tvrdá kolektivní vyjedná-
vání o mzdách zamìstnancù, vèet-
nì stávkových pohotovostí, vyhlašo-
vaných odbory KOVO.

Podle vyjádøení tiskového oddì-
lení korejské centrály Hyundai èinil 
loni roèní plat mužù v korejských zá-

vodech 95 milionù wonù a žen 78 mi-
lionù wonù. V pøepoètu na èeské ko-
runy to mìsíènì u mužù vychází na 
141 tisíc korun, u žen na 116 tisíc ko-
run. 

V Hyundai Motor Manufacturing 
Czech byla loni prùmìrná mzda     
30 094 Kè, v dìlnických profesích  
27 000 Kè. Èeští zamìstnanci Hyun-
dai tak pobírají za stejnou práci a pro-
duktivitu takøka pìtinásobnì nižší 
mzdu než jejich kolegové v Soulu. V 
automobilce Hyundai v Nošovicích 
pracuje 3400 lidí, dalších pøibližnì 
7000 zamìstnávají v regionu subdo-
davatelské firmy. Zdroj: esondy.cz

Deset hlavních dùvodù, proè by
mìly mzdy v roce 2015 rùst o 5 %

Dluhy èeských domácností
stouply o 4,1  m iliardy Kè

Minimální mzda by od roku 2018 
mohla být v ÈR 11 200 korun

“Seniorské kolování” i v Karviné

pKrásného Setkání hornických mìst a obcí Èeské republiky /píšeme o nìm 

na pøedchozí stránce ZB/  se v Èeském Krumlovì ve dnech 26. až 28 . záøí 

zúèastnil  také Kroužek krojovaných horníkù Barbora, který pùsobí pod 

patronací mìsta KARVINÁ a ZV Dolu DARKOV...                 Foto: Jan Kavka

V Karviné se sešlo se svými jízdními koly uprostøed záøí pìtasedmdesát 

seniorù ze svých mìstských klubù, aby se zúèastnili v rámci Evropského týd-

ne aktivity /vyhlášeného od 16. do 22. záøí 2014/ Seniorského kolování. Ga-

ranti této cyklistické èasovky, Magistrát statutárního mìsta Karviná a jedna z 

firem z karvinské prùmyslové zóny Nové pole – japonská firma SHIMANO, 

pøipravily asi 9,5 kilometrovou trasu pro úèastníky celé akce. Vedla od karvin-

ského Mìstského domu kultury tamní cyklostezkou na fryštátské Masaryko-

vo námìstí po „Romantické cyklostezce“ parkem Boženy Nìmcové, kolem 

lodìnice podél øeky Olše do mìstské èásti Staré mìsto. 

Cílem byl právì areál již zmínìné firmy SHIMANO.  Tam si úèastníci této 

cyklistické projížïky mìstem, ve kterém žijí, prohlédli nejen nìkteré provozy, 

ale pochutnali si na dobrém obìdì i obèerstvení, pøipraveném pro nì v této 

karvinské fabrice. Jak už to mezi seniory bývá, jeden jede pomaleji, nìkdo 

má kondici lepší, ale ti zdatnìjší na ty pomaleji jedoucí v prùbìhu trasy vždy 

na ètyøech smluvených místech poèkali. Do cíle dojela i jedenáctka seniorù, 

èlenù MKS z ulice V Aleji 433, vedená jeho pøedsedou Jaroslavem Kemp-

ným.  Tomu se daøilo šlapat do pedálu stejnì dobøe, jako napøíklad už více 

než sedmdesátileté, ale houževnaté a dobré kamarádce paní Gertì Szna-

pkové. Dokazuje to, že i v seniorském vìku si je dobré udržovat pro své zdra-

ví dobrou kondièku.                                                                                  (bø)

p Karvinští senioøi a seniorky brázdili ulice i cyklostezky...

V souèasném období zaèínají odborové organizace a odborové svazy 
sdružené v Èeskomoravské konfederaci odborových svazù vyjednávat se 
zamìstnavateli v podnikatelském sektoru o podmínkách pro odmìòování v 
pøíštím roce. ÈMKOS na základì vlastní prognózy inflace, ekonomického 
rùstu a na základì dalších rozborù oèekávaného vývoje vnìjších i vnitøních 
ekonomických a sociálních podmínek Èeské republiky doporuèuje odboro-
vým svazùm a odborovým organizacím, aby své požadavky na vývoj mezd v 
roce 2015 smìøovaly k pìtiprocentnímu nárùstu objemu mzdových prostøed-
kù. Èeskomoravská konfederace je pøesvìdèena, že takto vysoký rùst mezd 
je naprosto oprávnìný.

Pro jeho reálné dosažení jsou v èeské ekonomice vytvoøeny mimo-
øádnì pøíznivé podmínky:

1.Po dlouhém období ekonomické krize se zaèíná naše ekonomika výraz-
nì zotavovat. Dochází k pomìrnì dynamickému rùstu prùmyslové výroby a 
také vývozu. To dokazuje, že èeské firmy jsou schopny nabídnout do mezi-
národního obchodu konkurenceschopné výrobky. Pozitivní jsou i výsledky 
stavebnictví, kde se již podaøilo pøekonat nejhlubší pokles výroby a dochází k 
pozvolnému vzestupu výroby.

2.Odhady ekonomického rùstu našich i zahranièních institucí pøedpoklá-
dají pokraèování významného rùstu èeské ekonomiky i v pøíštím roce.

3.Ekonomický rùst je v pøevažující vìtšinì firem zajiš�ován vzestupem pro-
duktivity práce, a tedy další rùst mezd by nemìl zásadní dopady na konku-
renceschopnost firem èi na riziko propouštìní zamìstnancù.

4.Ekonomické prostøedí ÈR – pøedevším rozpoètová politika je v letošním 
i pøíštím roce nastavena prorùstovì. Výraznì se zvyšují rozpoètové výdaje 
na rozvoj investièní výstavby, což odvozenì znamená i výrazné impulsy i pro 
rozvoj dalších oborù a odvìtví národního hospodáøství.

5.Státní rozpoèet pro rok 2015 pozitivními opatøeními v daòové oblasti a v 
oblasti sociálních pøíjmù podporuje rozvoj spotøebitelské poptávky jako vý-
znamného stabilizátoru ekonomického rùstu. Podpora spotøebitelské po-
ptávky (dùchody, podpora rodin s dìtmi, pokles DPH) v koneèném dùsledku 
vede i k rùstu investic a jako celek vytváøí podmínky pro trvalejší ekonomický 
vzestup.

6.Objem finanèních prostøedkù na platy v sektoru veøejných služeb se pro 
rok 2015 zvyšuje o 5%. Èást tohoto zvýšení se bude realizovat již od letošní-
ho listopadu.

7.Minimální mzda se pro rok 2015 zvýší z 8500 Kè na 9200 Kè tj. o 8,2 %
8.Zvýšení mezd o 5 % není neskromným požadavkem odtrženým od reali-

ty. Je ve skuteènosti logickým vyústìním souèasné hospodáøské politiky - po-
litiky podpory ekonomického rùstu.

9.Zvýšení mezd o 5 % zajiš�uje spravedlivý podíl zamìstnancù na oèeká-
vaném vzestupu hospodáøských výsledkù firem.

10.Zvýšení mezd o 5 % vede - po letech stagnace a poklesu - k pozitivní 
zmìnì celkové atmosféry ve spoleènosti. Zároveò bude nepøehlédnutelným 
pøínosem pro ekonomický rùst i veøejné finance. Pìtiprocentní rùst objemu 
mezd totiž reprezentuje pro veøejné finance zvýšení pøíjmù o 50 mld. Kè.

V Praze dne 2. øíjna 2014

Èeské domácnosti i v srpnu po-

kraèovaly v zadlužování. Jejich dlu-

hy narostly o dalších 4,1 miliardy ko-

run. Bankám a finanèním institucím 

tak ke konci srpna dlužily 1,231 bilio-

nu Kè. Firmy své dluhy proti èervenci 

naopak snížily o 5,2 miliardy na 

998,2 miliardy korun. Vyplývá to z 

údajù, které zveøejnila Èeská národ-

ní banka (ÈNB).

V porovnání s loòským srpnem 

jsou dluhy domácností vyšší o 42,5 

miliardy a dluhy podnikù o 27,5 mili-

ardy korun. Domácnostem i podni-

kùm v srpnu souèasnì vzrostly úlož-

ky na jednodenních vkladech. Lidé 

na nich mìli uloženo témìø 1,33 bili-

onu korun, což je proti èervenci o 12 

miliard korun více. Meziroènì byly je-

jich vklady vyšší o 126 miliard korun. 

Vklady podnikù od èervence stouply 

o 11,4 miliardy korun na 751,6 miliar-

dy. Proti loòskému srpnu uložily o 

67,4 miliardy korun více.

Na úètech s výpovìdní lhùtou se 

však vklady domácností i podnikù 

mezimìsíènì ztenèily. Domácnos-

tem ubylo 4,4 miliardy korun, mezi-

roènì se jejich úspory snížily o 25,7 

miliardy na 308,8 miliardy. Vklady 

podnikù od konce èervence klesly o 

739 milionù korun na 16,3 miliardy. 

Proti loòskému srpnu je to ale o 4,9 

miliardy korun více.                  (red)

Minimální mzda by do zaèátku 
roku 2018 mohla narùst na 11 200 ko-
run, tvrdí ministrynì práce a sociál-
ních vìcí Michaela Marksová 
(ÈSSD). Zatím se však podle ní jed-
ná pouze o odhady založené na vlád-
ním cíli dostat ji na 40 procent prù-
mìrné mzdy v zemi.

„Do konce roku vypracujeme har-
monogram, kde tyto odhady zakotví-
me, a pak o nìm budeme diskuto-
vat,“ øekla ministrynì. Vyplývalo by z 
toho, že by se minimální mzda muse-
la každoroènì zvyšovat o 500 až 
700 korun. „Rádi bychom to udìlali 
kvùli lidem. Také proto, aby se jim vy-
platilo pracovat,“ uvedla Marksová.

Aktuálnì je minimální mzda na 
8500 korunách, pøièemž vláda 
schválila její navýšení od ledna 2015 
na 9200 korun. Zamìstnavatelé pù-

vodnì odsouhlasili navýšení jen o 
500 korun a s pøidáním dalších 200 
korun, které s nimi nebylo pøedem 
konzultováno, nesouhlasili.

Viceprezident Svazu prùmyslu a 
dopravy ÈR Radek Špicar nepova-
žuje za vylouèené, že by se minimál-
ní mzda mohla v pøíštích tøech letech 
zvýšit o další dva tisíce korun. Byl by 
k tomu však nezbytný dvouprocent-
ní rùst ekonomiky. Doufá, že podob-
né jednání jako letos se už nebude 
opakovat. „Rádi bychom rozhodova-
li na základì èísel a analýz, nikoliv 
na základì dojmù,“ doplnil.

Minimální mzda se pøed letošním 
navýšením zvyšovala naposledy v 
srpnu 2013 o 500 korun, pøed tím se 
však od roku 2007 neupravovala vù-
bec.

                                             (red)
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ZE  SVÌTA
HORNICTVÍ

Kdy se provádí mimoøádná 
preventivní prohlídka?

Dennì více než sto 
pracovních úrazù

AUDI TT v Ženevì 2014

Aktuální témata pro tuto dobu...
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Hladina svìtového oceánu dnes neustále
stoupá (asi 2,1 mm za rok). I když je to
zdánlivì zanedbatelné, máto za
následek odbourávání pobøeží na celém
svìtì. Atlantský oceán ... (tajenka)
v Doverském prùlivu, Belgie se snaží
zachránit duny a pláže, také Itálie má
potíže u Tarentského zálivu, kde bøeh
ustupuje rychlostí 4 metry za rok.
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Živé setkání s novým TT nebylo tak úžasné, jak možná slibovaly oficiální 
fotografie. Ano, TT viditelnì dospìlo a není už oním vysmívaným spor-
�áèkem pro bohaté panièky a fotbalisty, nicménì designéøi možná mohli být o 
nìco odvážnìjší. Zejména zadní èást pùsobí (i pøes plnì diodové svítilny) po-
nìkud fádnì, èi øeèeno jinými slovy konzervativnì. Na druhou stranu, proè 
mìnit velmi úspìšný model?

Pøední èást je z jiného, modernìjšího tìsta. Ostøe øezané svìtlomety, hra-
natìjší maska a velké otvory pro vstup vzduchu jakoby øíkaly „jsem tu a jsem 
zlé Audi“. Takový menší bráška super sportu R8; minimálnì pøi pohledu do 
zpìtného zrcátka.

Naprosto úchvatný je interiér, konkrétnì øešení palubní desky. Moderní 
technika se zde skloubí s chytrými nápady: tak napøíklad ovládání klimatiza-
ce je pøímo v prostøedních kulatých ventilátorech, vyhøívání sedadel pak na-
jdete ve výdechu ventilátoru u dveøí. Chytré, designovì èisté, intuitivní a skvì-
lé. Navíc tyto výdechy vypadají jako vìtrák kompresoru leteckého motoru, 
což se ke sportovnímu auto jednoznaènì hodí. Klobouk dolù, Audi!

Pøístrojový štít je plnì digitální, zastane tak i funkci multifunkèního displeje 
pro multimédia vèetnì rozhraní MMI. Nepøekvapí, že øidiè si mùže pøepínat 
mezi rùznými režimy zobrazení, zatím vrcholné provedení TTS má navíc dal-
ší sportovní mód, kde hraje prim otáèkomìr. Trochu jako u nového Lam-
borghini Huracán. Displej pøed øidièem má úhlopøíèku 12,3 palce, rozlišení   
1 440 x 540 pixelù a je samozøejmì plnì barevný.

Øidiè se nemusí nikam „strefovat“, všechna tlaèítka jsou velká, po ruce a 
dobøe se maèkají. Pokud byste pøeci jen chtìli slyšet i nìco negativního, má-
me pro vás zatím asi jednu jedinou, u sportovního auta ménì podstatnou    
vìc: pouze jeden držák na nápoje ve støedovém tunelu; resp. absenci více od-
kládacích ploch. Velmi se tìšíme na klasický redakèní test, uvidíme, zda se 
po delším používání bude interiér stále tak skvìle. Pozice za volantem je vel-
mi pøíjemná; uvolnìná a pøitom sportovní. Hlavní zásluhu na tom mají velmi 
pohodlná sedadla se stavitelnou délkou sedáku a relativnì mìkkým opìra-
dlem, které však díky tuhým, výrazným boènicím nabídne odpovídající boèní 
vedení v zatáèkách.

I v této generaci zùstává koncepce sedadel 2+2, zavazadlový prostor je 
zvìtšil o 13 litrù na celkových 305 l. Jeho rozmìry jsou 81 centimetrù na dél-
ku a 100 centimetrù na šíøku, což není špatné, výraznìjší užitnou hodnotu 
však kazí malá výška po plato, která není vìtší než 37 centimetrù a smìrem 
vzad se dále snižuje.

Audi TT tøetí generace má svùj konstrukèní základ v modulární platformì 
MQB. Rozvor se oproti minulé generaci zvìtšil o 37 milimetrù na 2.505 mm, 
což pøi celkové délce 4,18 metru (o 2 cm kratší), znamená, že TT má nyní vý-
raznì kratší pøevisy. Výška 1353 mm zùstává nezmìnìna.

Karoserie znamená další technologický posun. 17 % její hmotnosti tvoøí vý-
lisky z vysokopevnostní oceli, prahy a rám støechy tvoøí hliníkové profily. Z hli-
níku je také støecha, dveøe, obì kapoty a boèní povrchové díly. Mezigeneraè-
nì proto Audi TT zhublo 50 kg, pøièemž už pøedchozí model, využívající také 
hliníkové karosáøské díly, byl o 90 kg lehèí než pùvodní TT.

Základním motorem bude 2.0 TDI o výkonu 135 kW s manuální pøevodov-
kou a pohonem pøedních kol. Agregát s toèivým momentem 380 Nm splòuje 
emisní normu Euro 6 a v prùmìru spálí 4,2 l/100 km, díky tomu si vysloužil 
oznaèení ultra. Z 0 na 100 km/h zrychlí za 7,2 s a nejrychleji jede 235 km/h.

Benzinové Audi TT 2.0 TFSI má 169 kW a 370 N.m, Nejrychleji jede 250 
km/h, kdy zasahuje elektronický omezovaè. Na stovku zrychlí s manuální pøe-
vodovkou a pøední pohánìnou nápravou za 6,0 s; kombinace dvouspojkové 
skøínì S tronic a pohonu všech kol znamená sprint na 100 km/h za 5,3 sekun-
dy. Vrcholem øady je TTS s dvoulitrem o výkonu 228 kW. Toèivý moment je 
ještì o 10 Nm vyšší, standardem je pohon všech kol a na výbìr je mezi manu-
ální pøevodovkou a dvouspojkovou S tronic s funkcí launch control. Akcele-
race z 0 na 100 km/h trvá jen 4,7 sekundy, øidiè se navíc mùže tìšit z ladìné-
ho výfuku, který se díky speciálním klapkám mùže pøepínat mezi normálním 
a sportovním zvukem. Zdroj: auto.cz

Mìï – strategická surovina
Z mìdi se v minulém století stala stra-

tegická surovina, esenciální pro elektro-
niku, komunikaèní technologie a in-
frastrukturu. Globální spotøeba mìdi ros-
te, její cena by ale v pøíštích letech rùst ne-
mìla. Z dlouhodobého pohledu jsou díky 
vysoké ziskové marži velmi zajímavou in-
vesticí akcie producentù mìdi.

Mìï a její využití
Už od pravìku se mìï a její slitiny pou-

žívaly na výrobu èetných nástrojù, díky 
její snadné opracovatelnosti a odolnosti 
vùèi korozi. Ve smìsi s cínem se pak mìk-
ká mìï mìní v tvrdý bronz, aniž by ztrá-
cela na odolnosti. Díky tomu se mìï 
dodnes používá jako dùležitá složka min-
cí, nebo ve stavebnictví (støešní krytiny, 
žlaby, vodovodní potrubí...)

Teprve ve dvacátém století však geo-
metrickou øadou roste uplatnìní mìdi. Dí-
ky výborné elektrické vodivosti s pomìr-
nì nízkým odporem nachází hlavní vyu-
žití pro rozvodové a komunikaèní sítì. 
Mìï je cenovì dostupnìjší než drahé ko-
vy, které mají ještì menší odpor, a navíc 
se dá táhnout, takže se z ní snadno vyrá-
bí mìdìné dráty. Výroba a distribuce elek-
tøiny dodnes pohltí zhruba ètvrtinu celko-
vé spotøeby mìdi.

Její uplatnìní však roste i v dalších od-
vìtvích. Dnes je mìï souèástí prakticky 
každého elektrického a komunikaèního 
pøístroje, jelikož se její vodivost využívá 
nejen u kabelù, ale také u mikroproceso-
rù. Rok od roku roste spotøeba mìdi v au-
tomobilovém prùmyslu ruku v ruce s roz-
machem elektroniky. Na jedno auto se v 
prùmìru spotøebuje 22,5 kg mìdi, u elek-
tromobilù dvakrát tolik.

Díky rozšiøujícímu se uplatnìní mìdi 
roste její spotøeba pøipadající na jednoho 
obyvatele. Zatímco spotøeba vìtšiny ko-
modit roste výhradnì s poètem obyvatel, 
to platí zejména pro zemìdìlské komodi-
ty, spotøeba mìdi roste rychleji. V roce 
1950 bylo ve svìtì spotøebováno 2,7 mil. 
tun mìdi, což je zhruba 1,1 kg na jednoho 
obyvatele. V roce 2011 poprvé v historii 
pøekroèila svìtová spotøeba rafinované 
mìdi 20 milionù tun (z toho 36 % Èína). 
Ještì musíme pøièíst dalších 5 mil. tun 
mìdi, které jsou z recyklace pøímo taveny 
v polotovary (dráty a odlitky). Celková 
spotøeba je tedy zhruba 25 milionù tun 
mìdi, na jednoho obyvatele planety tak 
dnes pøipadá roèní spotøeba zhruba 3,6 
kg mìdi.

Produkce mìdi a mezinárodní ob-
chod

V roce 2011 bylo podle údajù Barclays 
Capital vytìženo 15,9 mil tun mìdi, o 200 
tisíc tun ménì než v roce 2010. Dalších 
zhruba 9 milionù tun mìdi bylo recyklová-
no, tj. 36 % svìtové spotøeby mìdi bylo 
uspokojeno její recyklací.

Hlavním producentem a exportérem 
mìdi je Chile, kde se roènì vytìží 5,5 mili-
onù tun mìdi (cca 1/3 svìtové tìžby). Dal-
šími významnými exportéry mìdi jsou Pe-
ru, Indonésie, Austrálie a Kanada. Roste 
také produkce z takzvaných frontier mar-
kets v èele se Zambií, Kazachstánem a 
Mongolskem. Vìtšina mìdi proudí do 
Asie, hlavními importéry jsou Èína, Indie, 
Japonsko a Korea.                             red

Dle Vyhlášky 79/2013 Sb. o provedení nìkterých ustanovení 
zákona è. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, 
(vyhláška o pracovnìlékaøských službách a nìkterých dru-
zích posudkové péèe):

Mimoøádná prohlídka se provádí, 

pokud:

a) ji naøídil orgán ochrany veøejné-

ho zdraví podle zákona o ochranì ve-

øejného zdraví nebo tak stanoví zá-

kon upravující využívání jaderné 

energie a ionizujícího záøení,

b) to v daném období vyžaduje 

zdravotní nároènost konkrétních pra-

covních podmínek,

c) došlo ke zhoršení pracovních 

podmínek ve smyslu zvýšení míry ri-

zika u rizikového faktoru, k nìmuž již 

byla posuzována zdravotní zpùsobi-

lost zamìstnance,

d) bylo opakovanì zjištìno pøe-

kroèení limitní hodnoty ukazatelù bio-

logického expozièního testu, popøí-

padì na základì závìrù jiných vy-

šetøení provádìných za úèelem sle-

dování zátìže organizmu pùsobe-

ním rizikových faktorù pracovních 

podmínek,

e) byla pøi pracovnìlékaøské pro-

hlídce zjištìna taková zmìna zdra-

votního stavu zamìstnance, která 

pøedpokládá zmìnu zdravotní zpù-

sobilosti k práci v dobì kratší, než je 

interval periodické prohlídky, nebo

f) byl výkon práce pøerušen

1. z dùvodu nemoci po dobu delší 

než 8 týdnù, s výjimkou výkonu prá-

ce v kategorii první podle zákona o 

ochranì veøejného zdraví a nejde-li 

o práci nebo èinnost, jejíž souèástí je 

riziko ohrožení zdraví nebo nestano-

ví-li jiný právní pøedpis jinak,

2. v dùsledku úrazu s tìžkými ná-

sledky, nemoci spojené s bezvìdo-

mím nebo jiné tìžké újmy na zdraví, 

nebo

3. z jiných dùvodù na dobu delší 

než 6 mìsícù.

 Mimoøádná prohlídka se dále pro-

vádí na základì:

a) žádosti pøedložené zamìstna-

vatelem z vlastního podnìtu nebo 

podnìtu zamìstnance,

b) informace sdìlené ošetøujícím 

lékaøem o dùvodném podezøení, že 

zmìnou zdravotního stavu zamìst-

nance došlo ke zmìnì zdravotní zpù-

sobilosti.                                 /mak/

V Èeské republice se dennì zraní v 
práci pøes sto lidí pøi výkonu svého za-
mìstnání, což znamená zhruba ètyøi pra-
covní úrazy za hodinu. Nejvìtší poèet úra-
zù je ve støedních Èechách, na jižní a se-
verní Moravì. Vyplývá to ze statistik Stát-
ního úøadu inspekce práce (SÚIP) za prv-
ní pololetí letošního roku. V tomto období 
se v Èesku stalo 19 781 pracovních úra-
zù, z toho 40 jich bylo smrtelných. Nejví-
ce nehod se stává ve výrobních a zpraco-
vatelských firmách.

„Nejèastìji se zraní èlovìk pøi manipu-
laci s materiálem. Nejvíce pracovních úra-
zù pak hlásí továrny nebo provozy, kde 
se zamìstnanci pohybují v pomìrnì slo-
žitém prostøedí a pracují napøíklad s tìž-
kými stroji. Zajistit dostateènou bezpeè-
nost práce je pomìrnì složité. Riziko úra-
zu – lehèího nebo vážnìjšího – je samo-
zøejmì rùzné. Nicménì èasto se stává, 
že majitel nebo provozovatel opomine 
drobnost - tøeba øádné oznaèení schodu, 
která mùže pomoci takovým úrazùm pøe-
dejít. I tak by se dalo ušetøit hodnì penìz 
na odškodnìních nebo náhradách,“ ko-
mentuje statistiky vedoucí inspektor Mi-
lan Pavelèík z certifikaèní spoleènosti Bu-
reau Veritas.

Mezi další nejbìžnìjší pracovní úrazy 
patøí ty, které se stanou zamìstnancùm 
bìhem chùze – celkem jde za pùl roku o 
zhruba tøi tisíce pøípadù. Vìtšinou jde o 
pøehlédnutí schodu, uklouznutí nebo po-
dobné nehody, které vìtšinou konèí leh-
èím úrazem. Pomìrnì èasté jsou úrazy 
bìhem øezání, bìhem ukládání hmot-
ných vìcí nebo èištìní a mytí.          (red)
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