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V Havířově se konalo pravidelné zasedání Rady SHO…

Zúčastníme se demonstrace v Praze
V úvodu jednání vystoupil s informací o přípravě Dne dětí ředitel Nadace OKD Ing.J.Suchánek. Letos se totiž bude tato akce konat pod záštitou Nadace OKD centrálně v Ostravě
v LANDEKPARKU /bývalé Hornické muzeum/.
Současně ředitel Suchánek požádal přítomné odboráře o spolupráci s
organizací celé akce, zejména dopravy na místo konání akce. I když
zpočátku diskuse se objevili nějaké
námitky, nakonec odbory svou účast
a podporu Dne dětí potvrdily.
Dále již probíhal obvyklý program.
Předseda SHO Ing.J.Pytlík probral
plnění usnesení a v této souvislosti
informoval o výsledcích hlasování
ke stávce a ukončení stávkové pohotovosti. O reakci na hanlivý obsah
zpravodaje pravicových odborů Permoník spojený s hlasováním o stáv-

ce píšeme na jiném místě našeho časopisu. Předseda Pytlík rovněž hovořil o uzavření Dodatku č. 8 ke Kolektivní smlouvě OKD /jeho hlavní část
je uvedena na straně č. 2 ZB/.
Rada SHO potvrdila ve svých
funkcích jako místopředsedy dle Stanov SHO zástupce dolů ČSM a Paskov – Ing.J.Vlacha /statutární zástupce předsedy SHO/ a R.Paličku.
Jako třetí neuvolněný místopředseda byl členy Rady SHO zvolen
Z.Stronček ze závodu ČSA Dolu Karviná.Stálými členy Rady OS PHGN
byli schváleni Ing.J.Pytlík,

Ing.J.Vlach, R.Palička, Š.Pintér,
F.Riedl,
M.Němcová, P.Hliněný a
E.Klepek. Na jednáních Sněmu ČMKOS bude naše odborové sdružení i
nadále zastupovat Ing.J.Vlach.
Dalším bodem jednání byla naše
účast na demonstraci proti vládním
reformám v Praze 21. dubna 2012.
Zatím je objednáno 8 autobusů z jednotlivých lokalit a je na odborových
organizacích, aby je řádně obsadily.
O obsahu jednání Rady
OS PHGN informoval P.Hliněný,
když zmínil hlavně změnu jednacího
řádu /přenesené hlasy zástupců/a
hospodaření svazu.
V závěru jednání pak podal přehlednou informaci o dění v oblasti
BOZP za první tři měsíce letošního
roku SIBP Ing.V.Potomák.
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Snímek z jednání Rady SHO - v popředí je nový předseda odborů na Dole Paskov Rostislav Palička...

Z porady závodních inspektorů na Lazech
Dubnová porada závodních inspektorů bezpečnosti práce /ZIBP/ se tentokrát
konala na závodě Lazy Dolu
Karviná.
V úvodu jednání vystoupil hlavní inženýr závodu Ing.M.Konečný, aby přítomné ZIBP informoval o současné provozní
a těžební situaci závodu. Již loni se na lokalitě dařilo v těžbě, když bylo vytěženo
přes 2 miliony tun uhlí. Obdobný stav je i
letos při těžbě 500 tisíc tun za první tři měsíce. V oblasti úrazovosti lze konstatovat, že bylo registrováno za 1. čtvrtletí 9
úrazů, což je podobné, jako před rokem.
Horší se situace mikroklimatu pracovišť s
postupem dobývání do hloubky a bude

nutno ji řešit. S tím souvisí i plánované
prohlubování jam, které se zatím nerealizuje a situace se upřesňuje /možná varianta ražby úpadnice s prohloubením jedné jámy/.
Na vystoupení hlavního inženýra navázal bezpečnostní technik VOJ SC
Ing.R.Girtler, který přítomné seznámil s
problematikou BOZP na povrchových
pracovištích včetně systému kontroly a
školení zaměstnanců. Konstatoval přitom, že situace v úrazovosti se postupně
zlepšuje /3 registrované úrazy za minulý
rok/ a obdobný trend má také bezpečnost a hygiena práce na povrchových pracovištích.
V dalším programu jednání pak SIBP
Ing.I.Kavka informoval o klíčových ukazatelích BOZP. Za první dva měsíce letošního roku bylo zaznamenáno v OKD

44 registrovaných úrazů, což odpovídá
úrazové četnosti 8,03. Dále hovořil o obsahu jednání SAFETY mítinků a dalších
důležitých tématech BOZP – protiprašný
boj, mikroklima, cesty pro chůzi, hlášení
pracovních úrazů, práce ve výškách
apod. Dalším bodem jednání byl plán akcí BOZP pro nejbližší období a nová legislativa, která má vliv na oblast BOZP
/zejména o zdravotních službách/.
V závěru jednání pak zazněla informace k výsledkům soutěže o Zlatý Permon. Tato cena za bezpečnost v hornictví
se propůjčuje a uděluje od roku 2002 subjektům podléhajícím dozoru státní báňské správy České republiky jako projev
uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce. V kategorii hlubinných dolů byla na prvním místě
oceněna firma ALPEX.
redakce ZB

Pět otázek k pravicovým odborům!
1) Kdo jsou pravicové odbory a kolik jich je?
2) O čem vlastně bylo referendum?
3) Jsou zaměstnanci Dolu ČSM a Paskova svéprávní?
4) Kdo může mít prospěch z šíření lží, urážek a dezinformací?
5) Kdo má co „zmáknuté“?
Tyto otázky mě napadly po přečtení Permoníku - zpravodaje pravicových odborů
(SPO), v němž se autoři velmi nevybíravým způsobem navážejí do odborů SHO a
zejména dolů ČSM a Paskova za výsledky nedávného referenda o návrhu zprostředkovatele k růstu mezd v OKD. K napsání tohoto článku jsem byl vyzván mnoha pořádně naštvanými odboráři - nejen z Dolu ČSM a tak se předem omlouvám za jeho rozsah, ale je nutno objasnit všechny souvislosti a reagovat na veškerá tvrzení ve zmíněném plátku, protože jedovaté sliny se opravdu těžko smývají.
Předně trochu historie: SPO bylo při svém vzniku v r. 1992 opravdu napadáno
ostatními organizacemi, jak píše Permoník, že jsou to „zaprodaní pravičáci firmy
OKD“. Ale co jiného si myslet o skupině, která byla založena za přispění tehdejšího managementu firmy a měla ve Stanovách na prvním místě „prosperitu zaměstnavatele“?
Tu lze přece zajistit, mimo jiné, snížením mezd a benefitů na nejnižší únosnou hranici!
Pravicové odbory jsou evidentní politologický nesmysl (zaměstnanci proti svým zájmům) a ani představitelé SPO nedokážou srozumitelně vysvětlit v čem je ta jejich
„pravicovost“ pro zaměstnance užitečná! Svého času se tomu kdekdo upřímně smál,
než se ukázalo, jak to lze pro management využít – jako případnou blokaci kolektivního vyjednávání v duchu hesla „Rozděl a panuj!“. To zřejmě došlo i novému vedení
OKD a po určité době byl překvapivě udělán z předsedy SPO Váchy uvolněný funkcionář. Proč asi? V rozporu s pravidly KS (na 1000 členů 1 funkcionář), když zhruba dvě
stovky členů SPO k uvolnění neopravňují? Ostatně i Permoník píše o „malé organizaci“. Nebo snad tvrdil Vácha, že jich je přes tisíc? To by ten závod ČSA musel být nafukovací a měl více odborářů než zaměstnanců!
Ale k referendu: Předcházelo mu 6 jednání a poslední návrh zaměstnavatele zněl:
růst mzdových tarifů o 2 % od 1.3.2012, zachování platu na dovolenou a na Vánoce a v
případě vyšší inflace dorovnání dle KS vyššího stupně. Poslední návrh odborů (podepsán i panem Váchou): mzdové tarify navýšit o inflaci, zachování platu na dovolenou a
na Vánoce a v návaznosti na ekonomický vývoj jednat o změnách. Spor byl tedy o
prostor mezi 2 % a odbory předpokládanou vyšší inflací. Kompromisní návrh zprostředkovatele zněl: 3 % do tarifů od 1.4., zachování platu na dovolenou a na Vánoce a
v případě vyšší inflace dorovnání, takže rozdíl od odborového návrhu se pozitivně snížil. Uvedené hodnoty také zaručují růst mezd všech, nikoliv jen prémiové složky a odměn „některých“. V tom byl význam oproti formulaci vyšší KS o celkovém zachování reálných mezd! A proč předseda SPO podepsal odborový návrh, kterým (pokud by byl
férový chlap) měl být limitován, když jej pak označil za „žebračenku“? To má být ten deklarovaný „poctivý přístup“? Blokace totiž může spočívat i v neúměrném navýšení požadavků, kdy rozpor řeší mzdový předpis a případná nepovedená stávka (z hlediska
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Na snímku zleva J.Fila, Š. Pintér a M.Hladký na poradě ZIBP na Lazech...

Byla podepsána Kolektivní smlouva OKD pro rok 2012
zaměstnance z dělnické kategorie.
Výjimky na jednotlivých VOJ lze sjednat po dohodě s příslušným odborovým
orgánem.
Zaměstnavatel se zavazuje zvýšit
mzdy všem zaměstnancům od
1. 11. 2012 o míru inflace sníženou o 3 %
ke stavu k 31. 10. 2012. Výjimky lze sjednat po dohodě s příslušným odborovým
orgánem. Mírou inflace se rozumí přírůstek indexů spotřebitelských cen v ČR za
uplynulé roční období (tj. změna průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12-ti předchozích měsíců), který publikuje Český statistický
úřad. V tomto případě bude zaměstnavatel vycházet z údaje zveřejněného Českým statistickým úřadem v průběhu měsíce října 2012. Pokud bude tato míra inflace rovna 3 % nebo nižší, zůstanou mzdy
zaměstnancům zachovány.
V případě inflace výrazně vyšší, nežli
bude růst tarifů zaměstnanců u zaměst-

navatele, bude zaměstnavatel jednat s
odborovými organizacemi o dorovnání
mzdových tarifů zaměstnanců koncem
roku 2012 tak, aby byl dodržen závazek
podle kolektivní smlouvy vyššího stupně.“
6. V části X (mzdová oblast) kolektivní smlouvy se stávající bod 3.6. mění takto:
„3.6.Každému zaměstnanci, který je
odměňován na základě smluvní mzdy, vyjma odborných ředitelů a jejich zástupců
na Správě OKD, a.s., se od 1.4.2012 zvýší smluvní mzda o 3 % se zaokrouhlením
na 50,- Kč nahoru ke stavu k 31.12.2011.
Výjimky lze sjednat po dohodě s příslušným odborovým orgánem.“
Lze zjednodušeně konstatovat, že na
konci roku 2012 by mzda zaměstnanců
OKD měla dosahovat takové výše, aby
její nárůst pokryl minimálně inflaci v naší
republice.
redakce ZB

Pět otázek k pravicovým odborům!

vrcholu takový blbec dlouho neudržel a
navíc další lež je i ve zmíněném plátku:
náborová kampaň do SPO lživě slibuje
možnost „rozhodování o svých mzdách“.
To není pravda, mzdy budou vždy výsledkem dohody, kompromisu odrážejícího nejen možnosti firmy, ale i sílu vyjednávacích stran a nutno říci, že současné
chování Váchovy party tuto sílu výrazně
snižuje. V čí prospěch? Že by to mělo
OKD s Váchou „zmáknuté“?
Na závěr musím poukázat na to, že si
autoři plátku asi pletou pojmy: protože nebyla cílem referenda produkce podpisů
pro stávku, nýbrž zjištění většinového názoru, kdy odmítnutí podpisu je právem zaměstnance, je poslední věta plátku zvaného Permoník, zpochybňující schopnosti všech několika tisíc odborářů ČSM
a Paskova, dost ubohým pokusem o lacinou urážku. Ostatně, co čekat od tiskoviny mající ve znaku ptáka – i když pro jistotu není modrý? Věřím, že u zaměstnanců OKD není taková absence zdravého rozumu, aby přikládali význam podivným názorům okrajové party
„takéodborářů“ a pokud budou mít připomínky k postojům svých volených představitelů, řeknou jim to přímo – nikdo z
SHO jistě neuhýbá před diskusí. A co s
SPO? Arabové mají přísloví: „Psi štěkají,
ale karavana jde dál!“
Ing. Jaroslav Vlach,
předseda ZV OS Dolu ČSM
a místopředseda SHO

Po mnoha kolech vyjednávání byla
v Ostravě 5. dubna smluvními stranami podepsána Kolektivní smlouva
OKD pro rok 2012 ve formě Dodatku
č. 8 ke Kolektivní smlouvě. Jeho hlavním obsahem je mzdová část Kolektivní smlouvy, a proto níže uvádíme ty
podstatné body smlouvy, které se týkají většiny zaměstnanců OKD:
5. Část X (mzdová oblast) kolektivní smlouvy, bod 3.5. zní:
„3.5.Každému TH zaměstnanci, který
je odměňován tarify s rozpětím, se zvýší
stanovená základní tarifní mzda od
1.4.2012 o 3 % se zaokrouhlením na
50,- Kč nahoru ke stavu k 31.12.2011, přičemž rozpětí jednotlivých tarifních stupňů je nepřekročitelné.
Při stanovení základní mzdy TH zaměstnanců se dodrží princip, že výše základní tarifní mzdy TH zaměstnance bude vyšší, než je základní tarifní mzda nejvýše zařazeného přímého podřízeného

pokračování ze str.č.1
délky trvání) nadlouho bere odborům vyjednávací sílu. Proto stávkový důvod (rozpor) musí být co největší, aby se stávky
zúčastnilo co nejvíce lidí! Jak vidno u referenda půlprocentní rozdíl oproti odborovému návrhu zřejmě většině lidí za stávku nestál! Věděli o těchto souvislostech
všichni účastníci referenda? Pochybuji,
vždyť ani ti aktivisté rozdávající Permoník na všech šachtách nebyli schopni
odůvodnit své postoje a na přímý dotaz
papouškovali dezinformace z Permoníka. To přece není o nějakém „hnaní lidí
do stávky“, ale o poctivém informování a
následně poskytnutí výběru! Každý se
mohl rozhodnout a odmítnutí podpisu je i
odmítnutí souhlasu se stávkou. Vždyť cílem referenda je svobodné vyjádření názoru a ne závody ve sběru podpisů na
stávku!
V mnohých diskusích na Dole ČSM zaznělo: „Za těchto podmínek do stávky
nejdu a tak ani nic nepodepíšu“. Kde berou autoři Permoníku tu drzost kritizovat
výsostné právo informovaných jednotlivců na jejich rozhodnutí? Zaměstnanci
všech šachet (i ČSM a Paskova) jsou svéprávní, a pokud většinově usoudili, že to

na stávku není, je to třeba respektovat.
Napadat tudíž odborové funkcionáře, že
se snažili o co nejmenší počet podpisů
(když na Paskově i na ČSM byly podpisy
odborových funkcionářů na prvních místech) – to už je opravdu výplod chorého
mozku! Co by z toho měli?
Na druhé straně kdo může mít prospěch z šíření lží, urážek a dezinformací? Odpověď je jasná: SPO a zaměstnavatel! SPO proto, že očekává nárůst zatím nepočetné členské základny tak, aby
alespoň (na úkor SHO) opodstatnilo uvolnění svých představitelů. Proto také
„pochvala“ pro zaměstnance některých
šachet a kritika pro druhé - podle vlastních pochybných kritérií. Oslabení mnohatisícového SHO nahrává také zaměstnavateli – přesně podle „Rozděl a panuj“
získá lepší vyjednávací pozici, což se jistě může hodit pro vyjednávání nové KS
(dosavadní letos končí). Že by záměr?
A jsme u otázky, kdo má co
„zmáknuté“. Pan Vácha by měl vysvětlit,
se kterým z vrcholných manažerů OKD
je v tak blízkém vztahu, aby mu řekl, že
„to má s SHO zmáknuté“, jak píše Permoník. To je buď ten manažer blbec,
když se „poctivému“ odboráři takto svěřuje, anebo Vácha lže! Vypadá to spíše
na druhou variantu – v OKD by se asi na

Odbory uspořádají 33 mítinků
ve třech závodech Škoda Auto
Odbory KOVO mladoboleslavské škodovky se s firmou nedohodly na nové kolektivní smlouvě. Končí i dohoda o flexikontech umožňující sobotní výrobu.
Již minulý týden odbory zahájily
informační mítinky na pracovištích.
Poslední nabídka firmy na zvýšení
platových tarifů o 4,3 procenta je pro
odboráře nedostatečná, požadují
šest procent. Podle zájmu zaměstnanců se rozhodne o dalším postupu ve stávkové pohotovosti, uvedl
dnes na tiskové konferenci v Mladé
Boleslavi předseda Podnikové rady
OS KOVO Jaroslav Povšík.
„Tím, že dohoda o flexikontech
skončila s platností kolektivní smlouvy k poslednímu březnu, končí i sobotní výroba. Zájmem firmy by tak
mělo být co nejrychlejší uzavření nové kolektivní smlouvy,“ řekl Povšík.
"Základem pro nás je zvýšit tarif o
šest procent," uvedl. První mítink na
pracovišti je naplánován na příští tý-

den, přesné datum ještě stanoveno
nebylo. "Chceme uspořádat 33 mítinků ve třech závodech," dodal. Odbory jsou ochotné dále o kolektivní
smlouvě jednat jen v případě, že firma nabídne vyšší hodnoty a přijde s
konstruktivním návrhem, upřesnil
Povšík. První setkání očekává v úterý po Velikonocích. Principem flexikont je to, že lidé mohou zůstat doma bez zásadních dopadů na mzdu,
když není práce. Na kontě jim vznikne jakési minus, jež si mohou umazat právě odpracováním mimořádných směn, které Škoda organizuje
při zvýšení odbytu. Pokud si minusové saldo nestihnou vinou firmy odpracovat do konce roku, nic jim kvůli
tomu nehrozí, konto se vynuluje.
redakce ZB

INFORMACE ČLENŮM ODBOROVÉ ORGANIZACE
závodu 3 - 9.květen, DOLU DARKOV
V rámci rozhodnutí vedení VOJ DARKOV o změně organizační struktury
od 1.4.2012 sloučením závodů „2 - Darkov“ a „3 - 9.květen“ a vytvořením
nového závodu „DARKOV“ byla převedena další část členů naší organizace na lokalitu DARKOV.
Závodní výbor proto rozhodl o rozšíření služeb pro zajištění kontaktu s našimi odboráři pracujícími na lokalitě DARKOV.
Do konce dubna zůstávají každé úterý od 5,30 do 14,15 hodin.
Od 1.5.2012 tam pro ně budeme každé pondělí a středu od 5,30 do
14,15 hodin ve stejné kanceláři jako dosud (kl. 2307) na prvním patře správní budovy - hned naproti schodišti.
Závodní výbor odborové organizace závodu 3 - 9.květen Dolu
Darkov (kl. 3007-8; 2307)

Výsledky Generální prověrky na závodě ČSA Rada OS PHGN zasedla
Na závodě ČSA Dolu Karviná proběhla ve dnech 20. až
30.3. 2012 Generální prověrka Českého báňského úřadu v Praze a současně ve dnech 20. až 23.3.2012 komplexní hygienická prověrka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského
kraje se sídlem v Ostravě.
Prověrka stání báňské správy proběhla v 9-ti skupinách se zaměřením na:
-organizace a řízení bezpečnosti práce a provozu,
-vedení důlních děl, povolování hornické činnosti,
-ochrana proti důlním otřesům,
-větrání, klimatizace, degazace a
ochrana proti výbuchu uhelného prachu,
-havarijní plán, požární ochrana,
ZBZS,
-svislá doprava, energetická zařízení,
povrchové provozy,
-horizontální a úklonná doprava v dole, dopravní zařízení,
-elektrická zařízení v dole a na povrchu,
-měřická dokumentace, ochranné pilíře, odvodňování, hospodaření se zásobami, úhrady, rezervy.
Komplexní hygienická prověrka pak
probíhala v šesti skupinách:
-hygiena práce – důl,
-hygiena práce – povrch,
-pracovní lékařství,
-hygiena obecná a komunální,
-toxikologie,
-hygiena výživy.
V dole bylo kontrolujícími inspektory
prohlédnuto 27 tras, tedy celý důl, zjištěno bylo celkem 28 závad, především v oblasti dopravního a strojního zařízení a ve
stejné oblasti byly za závady uděleny i 3
blokové pokuty po 500,- Kč. V jednotlivých prověrkových skupinách pak byla
stanovena celkem 3 opatření a 2 doporu-

čení a to ve skupinách „větrání“ a
„organizace BOZP“ v oblastech degazace, hrázových objektů, výpočetních větrních programů, projektantů a odpovědnostního a organizačního řádu.
Pracovníci hygienické prověrky kontrolovali pracoviště v dole /porub, ražba,
úseková klimatizace, třídění pásové konstrukce, výdejna OOPP a respirátorů/, na
povrchu /mechanické dílny, denní místnosti, sanitární zařízení, strojovny,
úpravna, šatny, koupelny, WC, rozvodna,
výměník, čerpací stanice, lampovna, nápojová stanice, výdejna svačin a polévek, kuchyň, výdejna jídel/ i hygienickou
a provozní dokumentaci. Celkem byly
pracovníky hygieny zjištěny 3 závady a
stanovena 2 doporučení, kde nejpodstatnější byla zjištění ve skupině toxikologie
– pravidla pro nakládání s nebezpečnými
látkami a přípravky nebyla projednána
na KHS, školení zaměstnanců nebylo
provedeno pod hlavičkou současného zaměstnavatele Dalkia Industry CZ a
zejména pak skutečnost, že pro pracoviště VOJ SC - čerpací stanice a úpravna vody Sovinec - nejsou zpracována a
projednána pravidla pro nakládání s chemickými látkami a přípravky, kde se např.
nakládá s žíravým chlornanem sodným a
přitom nejsou zpracována a projednána
pravidla pro nakládání s nimi, zaměstnanci nejsou proškoleni a seznámeni a
není ani k dispozici havarijní sprcha – za
tyto závady v oblasti toxikologie bylo postupováno řešením porušení zákonných

povinností ve správním řízení s udělením
pokuty pro organizaci.
Prověrky se zúčastnili i zástupci hornických odborů – závodní inspektoři závodu ČSA i svazoví inspektoři. Podíleli se
na řadě fyzických kontrol v dole i na povrchu a také v práci zásadních skupin –
organizace BOZP, větrání, otřesy a hygiena. Současně byla vypracována také
zpráva o provádění výkonu odborové
kontroly na závodě ČSA.
Přes negativní zjištění v oblasti toxikologie nelze celkově hodnotit výsledky prověrek záporně. Celkový počet závad nebyl velký a s výjimkou zjištění ve skupině
toxikologie se nejednalo o závažná porušení. Organizace se na prověrku dobře
připravila a hlavní účel prověrky – vyčistit
a připravit důlní pracoviště pro bezpečný
provoz – se podařilo naplnit. Celkové závěrečné zhodnocení této prověrky je naplánováno ve třetí dubnové dekádě na závodě ČSA.
Ing.V.Potomák, SIBP
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poprvé v novém složení
V zasedací místnosti v sídle odborového svazu v Praze se
12. dubna konala 1. Rada OS PHGN. Rada se tak po březnovém sjezdu odborového svazu poprvé sešla v novém složení.

Na sjezdu ukončili činnost někteří
členové rady, za které odborová
sdružení zvolila nástupce. Například
za dosavadního předsedu SHO
OKD Miroslava Syrového, nastoupil
nový předseda SHO a nový místopředseda svazu Jaromír Pytlík. Ve
funkci 1. místopředsedy odborového svazu se poprvé představil předseda SOO CCG Most Jaromír Franta, který tak vystřídal dosavadního
místopředsedu svazu Františka Nekolu. Místo dosavadního člena rady
a předsedy Dolu Paskov Josefa Nejezchleby poprvé usedl v radě nový
předseda odborů na Dole Paskov
Rostislav Palička. Členkou rady za
SHO se rovněž stala Monika Němcová.
Po kontrole usnesení, o kterou se
postaral předseda svazu Jan Sábel,
seznámil radu s novým jednacím řádem místopředseda Jaromír Pytlík.
Například rada svazu se bude nově
konat pouze čtyřikrát do roka. Je to i
důsledek úsporných opatření, které
schválil sjezd. Rada jednala i o hospodaření svazu a nakládání s majetkem, například o pronájmech svých
hotelů a případném prodeji hotelu

Fontána 1 v Luhačovicích. Do konce
srpna by měl svaz zaslat odborovým
sdružením návrhy řešení dalšího financování činnosti svazu na léta
2013 až 2016. Již v červnu by ale členové svazu měli dostat podklady a
prognózu dalšího možného vývoje
hospodaření svazu v následujících
letech. Rada v září na svém řádném
zářijovém zasedání všechny návrhy
posoudí a zpracuje.
Rada svazu rovněž posoudila nabídky ke správě aktiv svazu od zástupců České spořitelny a ČSOB.
Rada rovněž schválila stálé delegáty do sněmu ČMKOS: Jaromíra Frantu, Bohdana Štěpánka a Jaroslava
Vlacha.
Rada dále projednala přípravy na
demonstraci ČMKOS a občanských
sdružení Stop vládě 21. dubna v Praze na Václavském náměstí, na které
bude odborový svaz důstojně zastoupen.
Rada rovněž schválila složení týmu, který bude se svazem zaměstnavatelů vyjednávat Kolektivní
smlouvu vyššího stupně. Návrhy a
připomínky k odvětvové smlouvě je
možné zaslat do 11. května.
lev

Příchod jara má dobrý vliv...

Situace v nezaměstnanosti se mírně zlepšila
Po čtyřměsíčním nárůstu se na konci března snížil o 1 167
na 78 223 počet uchazečů o zaměstnání evidovaných v Moravskoslezském kraji.
Současně poklesla o 0,2 procentního
bodu i míra nezaměstnanosti. Počet volných pracovních míst se nepatrně snížil
o 33 na celkových 4 076. Meziročně ubylo v kraji 3 055 nezaměstnaných osob.
Oproti letošnímu únoru byl zaznamenán
rovněž pokles, a to o 1 167 uchazečů o
zaměstnání. Na toto snížení mělo vliv zahájení sezónních prací, ale také podpora
pracovních míst v rámci nástrojů aktivní
politiky zaměstnanosti. V porovnání s
koncem února 2012 poklesl počet registrovaných lidí bez práce ve všech okresech.
Krajská míra nezaměstnanosti, která
vycházela ze 74 528 dosažitelných uchazečů o zaměstnání, dosáhla hodnoty
11,7 %, tzn. meziměsíční pokles o 0,2 procentního bodu. Ve srovnání s březnem
2011 je míra o 0,3 procentního bodu nižší. Nekolidujícího zaměstnání, kdy si

uchazeči o zaměstnání mohou vydělat
až polovinu minimální mzdy (4.000 Kč),
využilo v březnu 6 259 osob.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti
a při rekvalifikaci ke konci března mělo
16 099 uchazečů o zaměstnání, tj.
20,6 % všech evidovaných osob v MSK.
K 31. březnu 2012 se meziměsíčně o
33 na 4 076 snížil počet volných pracovních míst registrovaných kontaktními pracovišti ÚP ČR v MSK. Na jedno volné pracovní místo tak v MSK připadalo 19,2
uchazečů o zaměstnání. Nejvíce uchazečů na jedno místo připadalo tradičně v
bruntálském okrese (43,0), nejméně v ostravském (13,0).
Nejčastěji hlášená volná pracovní
místa v březnu 2012 /vybrané okresy/
Frýdek-Místek: operátoři telefonních
panelů, uklízeči veřejných prostranství,
číšníci/servírky, kuchaři, manipulační děl-

Stav nezaměstnanosti ve vybraných okresech
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Nejvyšší budova v ČR už napůl stojí
Brněnský mrakodrap AZ Tower, který se má stát nejvyšší budovou Česka, roste do nebe. Stavební firma PSJ pracuje na
hrubé stavbě 14. patra z celkem 30 podlaží. Celá hrubá stavba
má být hotová letos v říjnu. Projekt si vyžádá náklady přes 800
milionů korun.
"Momentálně se v hrubé stavbě
monolitu nacházíme ve čtrnáctém
patře. To znamená, že stavba jde
přesně podle harmonogramu, tempem jedno patro za dva týdny," uvedl
Pavel Tureček ze společnosti PSJ.
Podle něj firma 1. května začne dělat
fasádu. "Od druhého podzemního
podlaží po páté nadzemní se momentálně provádí veškerá instalace," uvedl Tureček. Celou stavbu
chce firma dokončit v polovině příštího roku.
AZ Tower má měřit 111 metrů a díky tomu se stane nejvyšší budovou v
zemi. Dosud nejvyšší budovou v
Česku je kancelářský věžový dům City Tower v Praze na Pankráci. Měří
109 metrů, má 27 nadzemních podlaží. Společnost ECM dostavěla budovu v roce 2008, podle posledních
dostupných údajů činila
investice zhruba 90 milionů eur, což
je podle současného kursu 2,2 miliardy korun.
Nejvyšší bytový dům nyní vzniká
v Praze-Vysočanech. Stavba nazvaná Rezidence Eliška bude mít 25
pater, výšku budovy stavitel plánuje

zhruba na 90 metrů. Investice do celého projektu bude činit přibližně půl
miliardy korun. Brněnský AZ Tower
je už z poloviny pronajatý, výstavba
zatím stála více než 200 milionů korun. Investoři do něj chtějí zabudovat ekologické technologie, například celou výtahovou šachtu pokryjí
fotovoltaické panely, které budou dodávat elektrickou energii do společných prostor. V AZ Toweru si lze stále koupit či pronajmout kanceláře, obchody a apartmány. Například apartmán o velikosti téměř 74 metrů čtverečních tam stojí přes pět milionů korun. Mrakodrap roste poblíž centra
Brna. Konkurenční CTP nedávno nedaleko zkolaudovala výškovou budovu Spielberk Tower B. Zatím je nejvyšší stavbou města, měří 85 metrů
a má 20 podlaží. CTP na dotaz ČTK
nedávno uvedla, že pronajala zatím
kolem pěti procent kanceláří a další
potenciální nájemci jsou před podpisem smluv.
V areálu chce postavit ještě hotel,
jehož hrubá stavba stojí, dokončení
je plánováno na příští rok.
Zdroj: ČTK
red
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Foto: ČTK

níci ve výrobě, nástrojaři, prodavači v prodejnách, pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur, strojírenští technici,
svářeči, řezači plamenem a páječi, řidiči
nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl, úředníci v oblasti účetnictví;
Karviná: operátoři telefonních panelů,
pracovníci ostrahy a bezpečnostních
agentur, svářeči, řezači plamenem a páječi, číšníci/servírky, zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb, řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, prodavači v prodejnách, 2
nástrojaři, všeobecní administrativní pracovníci, truhláři (kromě stavebních), obsluha vysokozdvižných vozíků a skladníci;
Ostrava: svářeči, řezači plamenem a
páječi, obchodní zástupci, uklízeči veřejných prostranství, řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, operátoři telefonních panelů, finanční a investiční poradci, obsluha zařízení na
zpracování kovů, všeobecní administrativní pracovníci, soudci a příbuzní pracovníci, instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři.
Aktivní politika zaměstnanosti
Krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě
podpořila v březnu prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti vytvoření 201
pracovních míst (z nichž 133 bylo na veřejně prospěšné práce spolufinancované
převážně z Evropského sociálního fondu). Do rekvalifikací bylo v průběhu března zařazeno 477 uchazečů a zájemců o
zaměstnání a od počátku letošního roku
jich pak bylo 769.
Z materiálů poskytnutých ÚP Ostrava.
redakce ZB

Skutečnost, že v Moravskoslezském
kraji je vysoká koncentrace hutního a těžkého průmyslu, lze jen obtížně změnit a
otázka zní: „V jakém období, kolik to bude stát a co bude finálním stavem kraje?“
V zahraničí byly podobné změny prováděny za významné finanční pomoci státu
– jenže ta zatím u nás téměř neexistuje.
Struktura průmyslu v kraji ovlivňuje i
kvalitu životního prostředí. Provozovatelé jsou si toho vědomi a podnikají řadu
kroků ke snížení tohoto vlivu. Od roku
1993 hutní podniky z vlastních zdrojů in-

Zlepší se v našem
kraji ovzduší?
vestovaly čtyři až pět miliard korun ročně,
z toho dvě třetiny do modernizací výrob a
1/3 do přímých ekologických investic (odprášení, čistírny odpadních vod, skládky)
- došlo ke snížení emisí prachu o 92 procent, SO2 o 85 procent a oxidů dusíku o
37 procent. Další snížení emisí do
ovzduší je problém řešitelný při vynaložení obrovských nákladů – v letech
2013–2020 budou činit minimálně 35 miliard korun. Hutní podniky musí plnit závazné podmínky provozu uvedené v integrovaných povoleních, v nichž limity pro
emise do ovzduší jsou stanoveny na úrovni pod 50 procent limitů podle zákona.
Podniky se musejí také připravit na plnění nových požadavků od roku 2013 – nákup povolenek na emise CO2 (kdo je nebude mít nakoupené, nemůže vyrábět) a
dalších. To vyžaduje vynaložit do roku
2020 navíc dalších minimálně 55 miliard
korun.
Otázka tak zní: Zvládnou to podniky?
Podle údajů státní správy se průmysl v
kraji podílí na znečištění ovzduší přibližně jednou třetinou, doprava a lokální topeniště 2/3 a není vyčíslen podíl prachu z
Polska. Dozrál proto čas ke komplexnímu řešení problematiky (nebude rychlé,
ale finančně náročné), stanovit podmínky a opatření pro zlepšení kvality ovzduší
v kraji včetně způsobu jejich financování.
Rychlým řešením je zastavení výrob se
všemi z toho plynoucími sociálněekonomickými dopady - to si však snad
nikdo nepřeje.
-pd-
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Posluchači si pozorně vyslechli přednášku Ing.T.Pieczka...

V přednášce ožila historie Dolu Paskov
V pondělí 2. dubna zahájil besedu havířovské pobočky
Ing.Šlachta. Popřál dubnovým jubilantům a projednal kooptaci Ing.Dombrovského do výboru pobočky v souvislosti
s projektem hornické expozice v Havířově.
Následovaly informace o možnosti
dvou zájezdů členů pobočky a přátel do
Hyundaye a T Machinery v Ratíškovicích. Uzávěrka je v květnové besedě Klubu.
Následně předal slovo Ing.T.Pieczkovi technickému náměstkovi Dolu Paskov.
Téma „Mechanizace porubů na Dole Paskov“. Důl Paskov je nejmladší šachtou revíru s velice zajímavou historií. Z původního dolu zůstala v provozu pouze úpravna a název. Veškerá těžba se realizuje na
Staříči a v Chlebovicích, které se staly závody Dolu Paskov. S výstavbou šachty
se začalo v roce 1962 a první těžba zahájena v roce 1972. Vzhledem ke složitým
důlně-geologickým podmínkám, je důl jako jediný ohrožen výronem plynu a uhlí.
V této souvislosti došlo v letech 1975 a
1976 k tragickému výbuchu plynu a uhelného prachu. Těžba z porubů probíhá
pluhováním. Dříve pouze s IHV výztuží a
od roku 1993 i mechanizovaný porub řízený počítačem Hemscheidt-Halbach
Braun. Jeden z těchto komplexů stažený
i z uzavřeného Dolu Dukla po rekonstrukci dokáže kopat v přiměřených podmínkách i nyní. V současné době pracuje pět
porubů s technologií úměrnou 21. století
v rámci projektu POP 2010 a pouze jeden
z nich na IHV. Šachta jako poslední prošla technickou inovací v závěsné kolejové dopravě přechodem se ZD 80 na tratě
ZD 24. V současné době se realizuje pří-

prava projektu na kontejnerovou dopravu do čeleb s jednodenním zajištěním
materiálu a s novými lokomotivami, které
mají dopravovaný materiál umístěn přímo, obrazně řečeno, v lokomotivě /hnací
jednotky jsou na začátku a konci vlaku/.
Ražby chodeb jsou prováděny pouze klasickou technologií vrtání, trhací práce a
nakladač. Vzhledem k podmínkám je nutno používat i lanové svorníky a zesílené
váhové profily chodbové výztuže.
Odtěžení má rovněž své specifika,
veškerá těžba je realizována na 3. patro
dolu a provoz je i o dvě patra níž což obnáší dlouhé dopravní trasy se všemi doprovodnými riziky. Vzhledem k délkám tras
na jednotlivé pracoviště je realizována
doprava osádek pomocí vlaků a v současné době se využívá i jízda lidí na pásových dopravnících spolu s těžbou.
Následně proběhla krátká informace o
Dole Frenštát, který je zařazen pod Důl
Paskov. Měli jsme možnost shlédnout
dva dokumenty provozu porubu z roku
2005 a 2010, které přiblížili účastníkům
besedy pohled na používanou techniku.
Beseda byla velice zajímavá a nikomu
nevadilo, že se téměř o půl hodiny prodloužila.
Pobočka klubu děkuje ještě jednou Ing.T.Pieczkovi za velmi zajímavě a věcně
podané informace o současných podmínkách a výhledu Dolu Paskov.
J.Navrátil

Za liškou Bystrouškou
Jen co se členové karvinské územní organizace Svazu diabetiků, která mimo jiných profesí sdružuje ženy i muže, dříve, nebo ještě i nyní působící na šachtách OKD,
rozešli po svém nedávném výročním rokování a ná-sledné oslavě svátku žen, sešli se
opět udělat něco pro své zdraví. Mimo jiných aktivit, jezdí do přírody, ale i na zájezdy za
krásami, ale i poznáním nejrůznějších míst našeho regionu. A tak se autobus firmy Midi našeho tradičního autodopravce Adolfa Wawrzyczka, tentokráte s řidičem Zdeňkem
Čermákem, vydal do rodného místa hudebního skladatele Leoše Janáčka, na Hukvaldy. Protože zdejší hrad byl v ten den uzavřen, prošli jsme se v podhradí tamní naučnou stezkou. Po její trase jsme se na chodník lemujících tabulích seznámili se zvěřinou a ptactvem, žijícími v tomto areálu, ale i jinými zajímavostmi Hukvald. Byli jsme a
pro naši kroniku jsme neušli ani pozornosti objektivu foťáku, u pomníčku lišky Bystroušky.
Blížilo se poledne a jak známo, diabetici by měli jíst sice málo, ale častěji a tak jsme
jeli do Kozlovic. Před poledním obědem jsme si ještě stihli prohlédnout v areálu místního pivovaru Valašský Vojvoda v tamní bývalé obecní škole třídu - expozici školního kabinetu, pokojíku kantora a sakrálního umění i historii Kozlovic z přelomu 19. a 20. století. Mnozí jsme si oprášili své vzpomínky z dětství na tehdy žáky k psaní užívané tabulky, ale třeba i rákosku, která bezesporu „napravila“ nejednoho neposedu. A faktem
je, že mnohým dnešním žákům by její výchovné použití nezaškodilo i nyní. Po krátkém
zastavení v nedalekém miniskanzenu ujížděl náš autobus k naší poslední zastávce prohlídce Rybího domu v Chotěbuzi. Obdivovali jsme tamní velká akvária s rybami i
rybičkami, želvami i jinou mořskou faunou. Mnozí si také pochutnali na nějaké té rybí
specialitce. Nu zkrátka, opět moc hezky prožitý dubnový den byl ten tam, ale pěkné zážitky pochopitelně v účastnicích zájezdu nadlouho zůstanou.
Text a foto: (bř)

p
Účastníci zájezdu na snímku společně s pomníkem lišky Bystroušky...

Aktuální témata pro tuto dobu...

Určení dovolené a proplácení dovolené – změny od 1. 1. 2012
nou, na kterou zaměstnanci vzniklo v kalendářním roce právo.
Pro kolizi s mateřskou dovolenou
nebo pracovní neschopností dovolená nepropadá
Nemůže-li být dovolená vyčerpána
takto (ve smyslu ust. § 218 odst. 1 zákoníku práce), je zaměstnavatel podle ust.
§ 218 odst. 2 zákoníku práce povinen určit ji zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku. (Kupř. dovolená za rok
2012 musí být tedy vyčerpána do konce
tohoto roku; brání-li tomu překážky v práci na straně zaměstnance, např. jeho pracovní neschopnost, nebo naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele,
musí zaměstnavatel určit dovolenou tak,
aby byla vyčerpána do konce r. 2013.)
Jestliže však nemůže být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že:
- zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo
- z důvodu čerpání mateřské anebo
- rodičovské dovolené,
je zaměstnavatel podle ust. § 218 odst. 4 zákoníku práce povinen určit dobu
čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci. (Např. dovolenou z r.
2012 je tedy z těchto důvodů možno převést k čerpání nejen do r. 2013, ale i do let
dalších.)
Došlo tak k rozšíření případů, kdy se
dovolená bude poskytovat až po ukončení překážky v práci na straně zaměstnance. Do 31. 12. 2011 se tato možnost týkala pouze rodičovské dovolené. Odpadl
tak ničím neodůvodněný rozdíl v postupu
– řešení situace, kdy překážkou čerpání
dovolené byla na straně jedné rodičovská dovolená (ať již čerpaná zaměstnankyní po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnancem kdykoliv po narození
dítěte, až do doby, kdy dítě dosáhne věku
3 let) [8] a na straně druhé mateřská dovolená, což dosud znevýhodňovalo ženy
na mateřské dovolené. Jestliže dosud dovolenou včas nevyčerpal zaměstnanec –
muž, a to z důvodu čerpání rodičovské
dovolené v rozsahu, po kterou je zaměstnankyně – žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, právo na dovolenou
nezanikalo, jestliže dovolenou nevyčerpala zaměstnankyně z důvodu čerpání
mateřské dovolené, právo na dovolenou
zanikalo. Podobně zanikalo právo na dovolenou i dlouhodobě práce neschopným zaměstnancům, kteří si nestihli dovolenou zavčasu vyčerpat.
Pokračování příště...

Právo na dovolenou, jakožto jednu z forem odpočinku zaměstnance po práci, sloužící k regeneraci jeho pracovní síly,
patří k základním a nejdůležitějším sociálním právům zaměstnance.

Hyundai Veloster Turbo v Ženevě 2012
Ostrý Veloster Turbo /snímky nahoře i dole/ se světu představil už v Detroitu. Evropská specifikace se od té americké ale v mnohém liší.
Změny nejsou ovšem ani tak vizuálního, jako spíše technického rázu. Připomeňme, že Veloster Turbo pro USA má pod kapotou motor 1,6 Turbo GDI o výkonu 150 kW
(204 k) při 6000 min-1 a na přední kola se přenáší točivý moment 265 Nm/1750 min-1.
Evropská varianta nabídne ze stejného agregátu jen 137 kW (186 k). Jenže krouťák je
větší o 5 Nm. Motor by tak měl lépe zabírat z nižších otáček.
Zákazníci mají na výběr dvojici převodovek: šestistupňový manuál a dvouspojkovou skříň. O druhé jmenované se mluvilo už v Detroitu, ale americká specifikace nakonec dostala klasický automat s hydrodynamickým měničem. To by možná mohlo vysvětlovat výkonové modifikace pro starý kontinent, je ale také možné, že Jihokorejci
nám prostě chtěli nabídnout lepší průběh točivého momentu a tah odspodu.
Evropský Veloster Turbo zrychluje s přímo řazenou transmisí z 0 na 100 km/h za 8,4
ssekundy, s dvouspojkovým ústrojím je ještě o 0,3 s rychlejší. V obou případech jede
214 km/h. Hmotnost se od 1270 kg určitě příliš vzdalovat nebude. Oproti svému zámořskému protějšku má auto strmější řízení s lepší zpětnou vazbou a určitě i tvrdší
podvozek. Ten u obyčejného atmosférického provedení zatím příliš nezaujal, takže
doufejme, že turboverze na tom bude lépe.
Spotřebu známe zatím jen u zaoceánské varianty: ve městě 8,7 a na dálnici
6,2 l/100 km. Na údaje o konzumaci benzinu dle evropské metodiky si musíme ještě počkat, stejně jako na datum uvedení na trh a koneckonců i ceny.
Původní koncept Veloster spatřil světlo světa už před čtyřmi lety. Od té doby se změnily prakticky všechny detaily, základní myšlenka i proporce ale zůstávají.
K tomu se přidává atypické řešení, kdy na levé straně auta najdeme jedny delší boční dveře a na pravé dvojici kratších. V současné automobilové produkci něco podobného zkouší jen Mini Clubman.
Hyundai ale experimentuje i v dalších oblastech. Samotná příď je sice extrémně dravá, ale ve srovnání s ostatními partiemi působí ještě v zásadě konvenčně. I černé
sloupky čelního skla jsou dnes relativně obvyklým prvkem, u Velosteru navozuje pás
prosklení podobný dojem jako u Saabů.
Revolucí je ale spojení prosklené střechy a okna dveří zavazadlového prostoru do
jednoho celku. Tato část je zřetelně ohraničena a kromě zalomení u nízko umístěného
zadního spoileru tvoří zcela plynulou linii. Samozřejmě ne vše je prosklené, nad zadními sedadly se nachází výztuha střechy a křídlo zase představuje příčku, mírně omezující výhled vzad.
Záď efektně odbourává C sloupky, blatníky přímo přechází do střechy, což zdůrazňují i vysoko umístěné zadní svítilny a vysoká nakládací hrana zavazadlového prostoru (83 cm nad zemí). Zaujmou ale i disky kol, které mají pásky lakované v barvě karoserie.
Několik designových prvků je však vysloveně samoúčelných, až kontraproduktivních. Zářezy v nárazníku pod předními světly určitě nepomohou aerodynamice. Otvory v kapotě by u přeplňované verze mohly pomáhat chlazení, zde jsou ale zaslepeny, a
tak jsou maximálně důvodem k posměchu.
Celkový dojem je přesto maximálně pozitivní. Veloster rozhodně není krásný v pravém slova smyslu, ale dokáže zaujmout prakticky každého. Nejlepší důkaz? V kolonách nás ostatní řidiči pouštěli před sebe, aby si auto mohli prohlédnout za všech
stran. Zdroj: auto.cz

Přesto je v praxi třeba poměrně často
řešit problémy spojené s nikoliv včasným
vyčerpáním dovolené jako placeného
pracovního volna, tedy její převod k odloženému čerpání do dalšího období, než
za které náleží, či dokonce vůbec nevyčerpanou dovolenou nebo její částí.
Úprava dovolené v zákoníku práce doznala v důsledku jeho novely - zákona
č. 365/2011 Sb. s účinností od 1. 1. 2012
řady změn. Některé jsou pouze terminologické nebo legislativně-technické. Nejzásadnější věcné změny se týkají právě
určení čerpání dovolené (§ 218 zákoníku
práce) a tzv. proplácení nevyčerpané dovolené, tedy poskytování náhrady mzdy
nebo platu za nevyčerpanou dovolenou
(§ 222 zákoníku práce).
Určení podle rozvrhu čerpání dovolené
Dobu čerpání dovolené je podle ust. §
217 odst. 1 věty první zákoníku práce, ve
znění od 1. 1. 2012, povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čer-

ZE SVĚTA
HORNICTVÍ
Austrálie zavádí 30% daň na
„superzisky“ těžařů
Akcie ztrácejí a firmy chystají žaloby.
Australský parlament v nedávných
dnech po dvou letech politických bojů
schválil zavedení kontroverzní daně z
těžby uhlí a železné rudy. Nové 30% zdanění zisku nad 75 milionů australských
dolarů by mělo začít platit v červenci letošního roku. Vláda si od zavedení nové
daně slibuje za tři roky výnos 10,6 miliardy australských dolarů, kterými hodlá posílit rozvoj ostatních sektorů ekonomiky
upozaděných rozmachem těžby snížením daní a dále zvýšit výdaje na infrastrukturu a penze. Akcie velkých těžebních společností po odhlasování legislativy zamířily níže i o několik procent.
Ve srovnání s dřívějšími návrhy musela
australská vláda těžební lobby v určitých
parametrech ustoupit. Daňová sazby nedávno schválené daně totiž byla debatována i o 10 procentních bodů výše, tedy
na 40 procentech. Limit, od něhož budou
zisky těžařů uhlí a železné rudy tomuto
zdanění podléhat, se navíc posunul z 50
milionů australských dolarů na 75 milionů dolarů. I při tomto nastavení si však
vláda slibuje získat letos do rozpočtu touto cestou 3,7 miliardy AUD. Za tři roky potom celkem 10,6 miliardy AUD.
„Zažili jsme velkolepý růst (v sektoru) nerostných surovin. Dává proto smysl vzít
část peněz tohoto super nabitého odvětví a sdílet je se zbytkem státu, což právě
těžební daň udělá,“ vysvětlila politický
krok australská premiérka Gillardová.
Šéfka australské vlády pro podporu ekonomického růstu z těchto peněz například navrhla snížit korporátní daň ze současných 30 procent na 29 procent, 6 miliard AUD má putovat na vládní výdaje na
podporu infrastruktury. Vláda dále plánuje do poloviny roku 2019 postupně zvýšit
povinné příspěvky zaměstnavatelů do
penzijních fondů zaměstnanců ze současných 9 na 12 procent.
Někteří těžaři působící v Austrálii již vyjádřili nespokojenost se záměry vlády. Jeden z nejvýznamnějších australských
těžařů železné rudy - Fortescue Metals již dnes pohrozil právními kroky proti vládě. Firma již prý za tímto účelem najala
právníky a čeká na jejich zhodnocení finální podoby zákonů.
Podle Iana Verrendera, sloupkaře australského listu Brisbane Times, se však
těžaři v Austrálii nadále budou mít dobře
a odklon investic nadnárodních společností do zahraničí příliš nehrozí. Domnívá se totiž, že před zdaněním těžby přírodních zdrojů brzy nebude, kam utéci.
„Skoro každá země se zásobami nerostných surovin - bohatá i chudá - začíná utahovat šrouby poté, co za poslední dekádu zažila největší transfer bohatství v historii – od občanů vlastních tyto zdroje
směrem ke společnostem, které je těží,“
píše Verrender. Za příklad zemí, kde ke
zdanění či omezení těžby nerostů již došlo, nebo se brzy chystává, dává Indonésii, JAR, Ghanu, Guineu, Namibii,
Zimbabwe, Nigerii nebo Mongolsko.
Zdroj: Patria Online

pání dovolené vydaného s předchozím
souhlasem odborové organizace a rady
zaměstnanců (samozřejmě za předpokladu, že u zaměstnavatele působí) tak,
aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního
roku, ve kterém právo na dovolenou
vzniklo, pokud zákoník práce nestanoví
jinak. (I nadále je při určení rozvrhu čerpání dovolené nutno přihlížet jednak k
provozním důvodům zaměstnavatele a
jednak k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň
jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku,
pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané
dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně
oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době. Zaměstnavatel
nesmí podle ust. § 217 odst. 4 zákoníku
práce určit čerpání dovolené na dobu,
kdy zaměstnanec vykonává vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení,
kdy je uznán dočasně práce neschopným, ani na dobu, po kterou je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské
dovolené a zaměstnanec na rodičovské
dovolené. Na dobu ostatních překážek v
práci na straně zaměstnance smí zaměstnavatel určit čerpání dovolené jen
na jeho žádost.) Vedle dovolené (naplánované v rozvrhu jejího čerpání) může zaměstnanec kdykoliv zaměstnavatele o
poskytnutí dovolené také sám požádat –
s čerpáním dovolené ovšem musí zaměstnavatel vždy vyslovit souhlas.
Bez rozlišování dovolené do 4 týdnů a nad 4 týdny
Čerpání dovolené je zaměstnavatel
ve smyslu ust. § 218 odst. 1 zákoníku práce povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve
kterém zaměstnanci právo na dovolenou
vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody. Zákoník práce tedy již nerozlišuje mezi dovolenou v rozsahu do 4 týdnů a nad 4 týdny,
povinnost zaměstnavatele určovat čerpání dovolené (a to v kalendářním roce,
ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo) se vztahuje na celou dovole-

Nindžové dosahovali speciálním výcvikem
až neuvěřitelných výkonů. Pomocí
zvláštních kruhů překonávali ... (1.tajenka),
lany a háky zdolávali i nejstrmější hradby
japonských hradů. Cvičili schopnost ostře
vidět v noci, ... (2.tajenka) s okolím,
stát hodiny bez hnutí, překonávat
úžasné vzdálenosti, ale především
zabít protivníka jediným úderem.
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