
V hotelu Maják v Soběšovicích se konala rozšířená Rada SHO …

Odboráři z RPG RE jsou členy našeho sdružení již mnoho let…

V životě se musíme stále vzdělávat

Hodnotili uplynulý rok své činnosti

Před úřadem vlády protestovalo 
na 2000 odborářů a aktivistů
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Studentka medicíny předvádí na maketě porod kleštěmi.

Profesor ji chvíli pozoruje a povídá:

“Výborně ! Teď ještě třískněte otce po hlavě 

a vyvraždila jste celou rodinu!”
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V Praze 22. května 2012 jednal Sněm Českomoravské konfederace odbo-

rových svazů (ČMKOS). Stěžejním bodem bylo dohodnout se na dalších pro-

testních akcích proti vládním reformám. Po bouřlivé diskusi sněm nakonec 

rozhodl, že odboráři do letních prázdnin žádnou radikální akci, jako je napří-

klad stávka na protest proti vládě a jejím reformám, nevyhlásí.

"Nikdy jsme netvrdili, že bude generální stávka. Z našich úst to nikdy ne-

vzešlo. Pouze jsme říkali, že bychom si ji přáli, ale ne, že bude," odpověděl 

předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil na dotaz novinářů, kdy bude slibovaná 

generální stávka. Podle Zavadila jsou sice občané i zaměstnanci ve firmách 

naštvaní a mají strach a obavy, ale atmosféra na celostátní stávku zatím ne-

ní.

To ovšem neznamená, že se do konce června žádné akce neuskuteční. 

Odbory a aktivisté z platformy Stop vládě se dohodli na blokádě pěti minister-

stev od 29. května do 7. června. Novinářům to po jednání sněmu sdělil na brí-

finku místopředseda ČMKOS Václav Pícl.

Odbory však nevylučují, že by se celostátní stávka mohla uskutečnit již v 

září nebo v říjnu v souvislosti s přípravou státního rozpočtu na rok 2013.

Po skončení sněmu odstartoval v pravé poledne od budovy Domu odboro-

vých svazů protestní pochod odborů a platformy STOP VLÁDĚ Prahou k síd-

lu vlády. Celé akce se zúčastnilo také 20 odborářů z našeho sdružení v čele s 

předsedou SHO Ing.J.Pytlíkem. U Strakovy akademie, kde uspořádali zhru-

ba hodinovou demonstraci, jejich počet policie odhadla na 2 000. Průvod ces-

tou na několik desítek minut zastavil provoz na magistrále, odboráři během 

pochodu provolávali hesla "Demisi vlády" nebo "Konec reforem". Zvali veřej-

nost na blokády ministerstev.

Sérii blokád zahájí odboráři a aktivisté z platformy STOP VLÁDĚ happe-

ningem před ministerstvy školství a kultury 29. května od 8. do 16. hodin. Za-

pojí se do něj studenti, učitelé i herci. Další akce bude u ministerstva zdravot-

nictví 4. června. Termín, kdy se sejdou kritici vládních reforem u ministerstva 

práce a sociálních věcí, zatím nepadl. Poslední protest se uskuteční 7. červ-

na u ministerstva financí od 15. hodin. Předcházet mu bude pochod od stani-

ce metra Malostranská v 14:30 hodin.

Odbory se nyní soustředí na jednání o podobě státního rozpočtu na příští 

rok, protože se obávají další série škrtů. Proto předložily vládě na posledním 

předsednictvu tripartity své požadavky. Žádají hlavně odklad důchodové re-

formy a odmítají legislativní přípravy na omezení práva odborů stávkovat. Na 

odpověď premiéra počkají do 4. června. "Pokud bude výsledek pozitivní, tak 

jsme připraveni dále pokročit v jednání," upřesnil předseda Odborového sva-

zu KOVO Josef Středula.                                                                   lev, red

Za účasti členů Rady SHO i dalších odborářů ze základních 
organizací se ve dnech 17. a 18. května konalo dvoudenní za-
sedání, jehož cílem bylo jednak probrat běžnou agendu Rady 
SHO a za druhé seznámit přítomné s důchodovou reformou a 
změnami v zákoníku práce. 

Jednání se zúčastnili i předseda 

OS PHGN Bc.J.Sábel, bývalý práv-

ník svazu JUDr.A.Těšík, J.Ne-

jezchleba – bývalý předseda ZO Pas-

kov a M.Syrový – bývalý předseda 

SHO. Posledně dva jmenovaní pak 

přišli, aby se neformálně rozloučili 

se svými dlouholetými kolegy a pře-

vzali za svůj přínos v odborové čin-

nosti věcné dary.

Začátek jednání věnoval předse-

da SHO Ing.J.Pytlík kontrole usne-

sení, kde stále trvá úkol připravit ná-

vrhy na odvod příspěvků na svazové 

pracoviště Praha. Dále následovaly 

informace z různých jednání statu-

tárních orgánů, kterých se zúčastňu-

jí naši zástupci. Zajímavým výsled-

kem skončilo jednání k rekondičním 

pobytům za dovolenou pro riziková 

pracoviště na površích OKD. Za-

městnanci budou moci v určených 

počtech tuto možnost využívat.

O aktuální situaci v oblasti BOZP 

Informoval SIBP Ing.I.Kavka. Disku-

se se poté orientovala na pracoviště 

s mikroklimatickými přestávkami  - 

Rada SHO konstatovala, že naříze-

ní vlády ohledně mikroklimatických 

přestávek je naprosto neúčinné a ne-

ní dodržováno. Navrhuje proto vrátit 

se ke zkrácené pracovní době. Při-

tom nadále trvá úkol pro ZIBP a 

SIBP pravidelně kontrolovat uvede-

ná pracoviště se zaměřením na tyto 

přestávky. 

Dalším bodem jednání byla tě-

žební situace v OKD. Rada uložila 

předsedovi SHO zahájit jednání k na-

výšení tarifů o 2 % od 1.7.2012 s 

ohledem na příznivý ekonomický vý-

voj v OKD. Hlavním úkolem pro před-

sedu SHO a členy odborových orga-

Odborová organizace ze společnosti RPG Real Estate  patří 
již mnoho let pod „křídla“ SHO a tak jsme se 15. května 2012 
zúčastnili její výroční konference v bývalém kině Radost v Ha-
vířově. 

Program jednání zahájila před-

sedkyně organizace D. Adamčíková 

přivítáním 32 delegátů a hostů, mezi 

něž patřili zástupci vedení obou spo-

lečností, ve kterých odborová orga-

nizace působí. Za RPG Byty se kon-

ference zúčastnili  Z. Horníček a     

Z. Vozník, za RPG Služby V. Fornů-

sek a  P. Bartošák. Za odbory SHO 

přijal pozvání předseda J. Pytlík.

Po schválení programu a potřeb-

ných komisí dostali slovo zástupci 

vedení, aby informovali o stavu firmy 

a vyhodnotili plnění kolektivní 

smlouvy v roce 2011. Konstatovali, 

že v uplynulém roce vzrostly mzdy o 

2 až 3 procenta, potřebné finance by-

ly investovány do osobních ochran-

ných pomůcek a o 25 % vzrostly ná-

klady na sociální oblast v RPG Byty. 

Při svých vystoupeních zástupci ve-

dení obou společností pohovořili tak-

též o výhledech do budoucna. 

„Zkvalitňovat bytový fond a zlepšo-

vat služby – to je náš cíl“, řekl Z. Voz-

ník. „Dává to do budoucna zaměst-

nancům jistotu, že budou mít práci“, 

dodal.

Firma má jistě i dost problémů na-

příklad ve vyloučených lokalitách.   

V její strategii se však nic nemění a 

dále pokračují rozjeté projekty. 

V následné diskusi se hovořilo o 

obsazování volných bytů nebo o 

možnosti poskytovat služby mimo 

p J.Nejezchleba /na snímku vlevo/ se na Radě SHO rozloučil se svými dlouholetými kolegy...

p Naši kolegové v průvodu si to v hornických uniformách za vedra “užili”...
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V životě se musíme stále vzdělávat

Odměny manažerů vzdalují lidem průměrnou mzdu

Z porady ZIBP na Dole Paskov

Klub jednal o další činnosti

Odboráři z RPG RE jsou členy našeho sdružení již mnoho let…

Hodnotili uplynulý rok své činnosti

pracovní dobu.  

Dalším bodem jednání byla zprá-

va o činnosti a BOZP, kterou před-

nesla předsedkyně ZO D. Adamčí-

ková. Ta zdůraznila obtížnost kolek-

tivního vyjednávání v minulém roce, 

když proběhly doslova desítky vy-

jednávacích kol. Poděkovala proto 

všem, kteří se vyjednávání aktivně 

zúčastnili. Dále hodnotila kriticky ob-

last BOZP, kde při prověrkách bez-

pečnosti práce bylo zjištěno mnoho 

nešvarů a systém musel být znovu 

nastavován. Přesto neopomněla 

zdůraznit, že došlo k velkému zlep-

šení ve způsobu poskytování osob-

ních pracovních pomůcek.  Negativ-

ně zhodnotila nízký stav členské zá-

kladny, když v odborech je organizo-

vána zhruba jedna třetina zaměst-

nanců.

Mezi pozitiva odborové organiza-

ce patřily mimopracovní aktivity – 

„Sportovní den“ u Žermanické pře-

hrady a spolupráce se seniory. Pří-

nosem jsou také 2 byty v Praze, kte-

ré slouží pro ubytování odborářů a je-

jich rodinných příslušníků, ale i za-

městnanců obou společností.

O tom, že o odboráře je dobře po-

staráno po finanční stránce, infor-

movala hospodářka a místopřed-

sedkyně ZO D.Jurečková, když roz-

počet je v přebytku, zejména záslu-

hou pronajatých bytů ve vlastnictví 

odborové organizace.

V závěrečné diskusi vystoupil 

předseda SHO J.Pytlík, který pří-

tomné informoval o tom, co odbory 

chystají v akcích proti vládě, která 

provádí jednu „pitomost“ za druhou. 

Dále zmínil nutnost navýšení odbo-

rových příspěvků na činnost praco-

viště svazu v Praze a závažnost le-

tošního vyjednávání nové Kolektivní 

smlouvy OKD. Nakonec převzal věc-

ný dar věnovaný bývalému předse-

dovi SHO M.Syrovému, který byl v 

minulosti významně nápomocen od-

borům RPG při kolektivním vyjedná-

vání.

Jednání konference pak bylo za-

končeno schválením usnesení.  

                                 redakce ZB

nizací fungujících při OKD je rovněž 

příprava návrhu KS OKD pro roky 

2013 až 2016.

V bloku problematiky „různé“ upo-

zornili F.Riedl na možnosti provede-

ní preventivních prohlídek s lékaři mi-

mo smlouvu  a J.Nejezchleba na nut-

nost zajištění plnění růstu mezd pro 

jednotlivé VOJ /na Paskově jen     

96 %/. 

Bc.J.Sábel informoval o situaci 

pracoviště Praha, kde se daří usku-

tečňovat program úspor /spojený 

sjezd a sněm svazu/, ale i tak je nut-

no navýšit příspěvky členských orga-

nizací na jeho činnost.

Druhý den byl věnován školení, 

na kterém nejdříve Ing.J.Vlach se-

známil přítomné s důchodovou re-

formou a jejími hlavními pilíři. Přitom 

informoval o úsilí ČMKOS tuto refor-

mu v podání současné vlády odložit, 

zejména kvůli 2.pilíři /vyvedení části 

prostředků průběžného systému do 

soukromých fondů/. 

JUDr.A.Těšík pak vysvětlil hlavní 

princip nového Zákona o úrazovém 

pojištění – plnění v rámci pojištění 

oproti dosavadnímu principu náhra-

dy ztráty na výdělku, který je pro na-

še zaměstnance výhodnější. Vzhle-

dem k tomu, že nový zákon nikdy ne-

vstoupil v platnost, budou se muset 

navržené změny v zákoníku práce 

zrušit.

Tím byl program jednání naplněn 

a další jednání Rady SHO se usku-

teční v Havířově 8. června.          red

Závodní inspektoři bez-
pečnosti práce /ZIBP/ z celé-
ho revíru se tentokrát sešli 
na své pravidelné poradě na 
Dole Paskov.

V úvodu vystoupil bývalý předse-
da ZO J.Nejezchleba, aby přítomné 
pozdravil a pak již předal slovo zá-
vodnímu dolu Ing.J.Hůlovi. Ten 
nejdříve popsal současnou těžební 
situaci, kdy je v provozu 5 rubáňo-
vých a 14 razičských kolektivů. I 
přes současný mírný skluz v těžbě 
by na Paskově měli v tomto roce vy-
těžit 1 milion tun uhlí. Dále zmínil pro-
blémy se zhoršujícími se mikrokli-
matickými poměry na pracovištích, 
se zajišťováním stropu v rubáních, s 
údržbou důlních děl /přibírka počvy/. 
V následné diskusi vystoupil J.Ne-
jezchleba a upozornil na nízký růst 
mezd a jejich úroveň. „Za 22 500 ko-
run hrubého vám v čelbě nikdo moc 
dělat nechce,“ řekl.

V dalším průběhu porady vystou-
pil protiprašný technik Ing.P.Kolčář, 
aby přítomné seznámil s problemati-
kou protiprašného boje, systémem 
měření prašnosti, kategorizace praš-
nosti a s opatřeními snižujícími rizika 

prachu. V následujícím bodě jedná-
ní informoval SIBP Ing.V.Potomák o 
úkolech vyplývajících z jednání Ra-
dy SHO a o okolnostech posledního 
smrtelného úrazu na Dole ČSM 
20.května 2012.  K nešťastné udá-
losti došlo z dosud nezjištěných pří-
čin kolem třetí hodiny ráno přibližně 
870 metrů pod zemí při manipulaci s 
razicím kombajnem. Přes rychlý zá-
sah lékařů z Hlavní báňské záchran-
né stanice se pracovníka nepodařilo 
zachránit. 

Hovořil rovněž o statistice a klíčo-
vých ukazatelích v oblasti BOZP. 
Úrazovost se za první 4 měsíce le-
tošního roku zhoršila, když bylo re-
gistrováno 91 /vloni 85/ úrazů a úra-
zová četnost dosáhla hodnoty 8,40 
oproti 7,93 v minulém roce.    

Závěr porady pak byl věnován no-
vinkám v legislativě, plánovaným ak-
cím v BOZP a v rámci připomínek pří-
tomných ZIBP pak byla zdůrazněna 
potřeba okamžitého řešení manipu-
lace s materiálem ve velkých výš-
kách a zvětšených profilech raže-
ných důlních děl.

Příští porada ZIBP proběhne v 
rámci dvoudenního školení ve 
dnech 14. a 15. června 2012.      red

V prostorách Landek Parku se 15.května uskutečnila plenární schůze Klu-
bu přátel hornického muzea. Účastníky jednání uvítal  místopředseda Klubu 
Ing.P.Rojíček, který přítomné požádal o minutu ticha jako vzpomínku za ze-
mřelé členy. Před zahájením schůze obdrželi všichni účastníci bulletin klubu, 
kde jsou uvedeny přehledně všechny zprávy a podklady o jeho činnosti a vý-
hled na rok 2012. Předseda Mgr.R.Broskevič  zhodnotil činnost klubu za rok 
2011 a výhled na rok 2012, poděkoval aktivním členům a pobočkám za čin-
nost, vzpomněl  i sponzory, bez nichž by nebyla činnost klubu možná a kon-
statoval, že klub je velice ceněn i v rámci hornických spolků České republiky. 
Připomněl i trvalý rozvoj areálu Landek Parku i hornického muzea a pozitivní 
snahu o zachování technických památek Ostravy v rámci oblasti Dolní Vítko-
vice. Zprávu o hospodaření klubu přednesl Ing.P.Rojíček. Na návrh výboru 
klubu byl udělen titul Čestný člen KPHM Prof.Ing.J.Grygárkovi CSc za jeho 
dlouholetou činnost v oblasti hornických tradic. 

V následující diskusi se účastníci vyjadřovali k současnému stavu klubu.  
V pozitivním i kritickém duchu podle svého postoje ke změnám, které sebou 
nutně nese současný vývoj ve společnosti a tím i v činnosti klubu. Statistika 
konstatuje, že klub má současné době 339 členů ve čtyřech pobočkách, vě-
kový průměr je vysoký a snaha o získávání nových členů je nezbytná.

Po schválení usnesení plenární schůze následovalo hornické občerstvení 
a kamarádská diskuse členů na aktuální projednávané problémy v klubu.-jn-

p Účastníci školení k důchodové reformě a ZP na společném snímku...

p Snímek z porady ZIBP  - zleva Ing.V.Potomák, J.Nejezchleba a P.Vavroš... 

p Předseda KPHM Mgr.R.Broskevič při hodnocení činnosti klubu ...

p Delegáti Konference RPG při schvalování rozpočtu pro rok 2012...

Počet lidí, kteří nedosáhnou na průměrnou mzdu, v České 
republice stále roste. Loni činila průměrná mzda 24 319 korun, 
ale nižší výdělek pobíralo 67 procent zaměstnanců. 

V roce 2007 nedosáhlo na průměrnou 

mzdu 64,1 procenta zaměstnanců a v ro-

ce 2009 to bylo již 66,5 procenta zaměst-

nanců. Rozdíl mezi průměrným výděl-

kem a tzv. mediánem, jenž vyjadřuje hod-

notu, kolem níž se mzdy pohybují nejčas-

těji, dosáhl loni 4359 korun.

Ve veřejné sféře byl 1621 korun a v 

soukromé 5162 korun. Tak velký rozdíl 

byl dán výplatou odměn a podílů mana-

žerům firem, uvádí ve zprávě pro vládu 

ministerstvo práce a sociálních věcí 

(MPSV).

Vývoj mezd a platů je odrazem zpo-

malení ekonomiky, kdy stát i firmy šetří 

na platech a snižují počty zaměstnanců.

Výdělky v Česku tak rostou hlavně ve-

doucím pracovníkům. Loni podle MPSV 

o čtyři procenta rychleji než zaměstnan-

cům a specialistům v některých vybra-

ných oborech, jako jsou například infor-

mační technologie.

U řady profesí došlo loni dokonce k po-

klesu reálných hodnot platů, protože tem-

po jejich zvyšování bylo menší než infla-

ce. Reálná hodnota výdělků, která vyja-

dřuje kupní sílu, se v průměru zvedla o 

pouhých 0,3 procenta, což je nejméně od 

roku 2000.

Propad příjmů v ČR podporuje podle 

sociologů i oslabování ekonomických 

možností střední třídy. Nejde jen o zpo-

malování růstu výdělků, ale i o růst život-

ních nákladů a zvyšování daní, které tuto 

nejpočetnější skupinu postihují.

Lidí s nadprůměrnými příjmy, mezi 

něž patří zejména větší podnikatelé, maji-

telé nemovitostí a manažeři, je v ČR zhru-

ba 900 000, tedy necelá desetina. Skupi-

na lidí s nízkými příjmy, včetně těch bez 

práce a důchodců s malými penzemi, 

představuje zhruba pětinu populace. Ob-

čané mezi těmito krajními póly tvoří 

střední třídu, do níž patří 70 procent oby-

vatel. Ti odvádějí většinu daní a nejvíce 

nakupují.

Ještě v horší situaci jsou zaměstnané 

ženy. Ty v Česku vydělávají podle údajů 

Evropské komise o 25,9 procenta méně 

peněz než muži. Česká republika patří v 

rámci EU k zemím, kde jsou největší roz-

díly mezi platy mužů a žen za stejnou prá-

ci. V praxi to znamená, že ženám hrozí 

chudoba ještě více než mužům. Kvůli niž-

ším platům mají i nižší důchody.         red

V hotelu Maják v Soběšovicích se konala rozšířená Rada SHO …



V bludovickém PZKO opět bylo príma!

Prošlá STK je nebezpečná

KKH Barbora se chystá 
na významné výročí

Otevřeně o důchodové reformě 2012

Setkání plné porozumění

Ještě k ochranným brýlím

Prošlé osvědčení o technickém stavu auta může zapomnět-
livé majitele aut zruinovat. Kromě pokuty totiž v případě zavi-
nění nehody riskují, že to, co druhé poškozené straně pojiš-
ťovna uhradila, začne vymáhat po nich, i když měli sjednané 
povinné ručení. U škod na zdraví jdou částky až do miliónů ko-
run.

Osobní ochranné pracovní prostředky hrají důležitou roli …

V loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče v Havířo-
vě se 14.května uskutečnila další akce havířovské pobočky 
Klubu přátel hornického muzea – beseda RSDr. M. Opálky – 
„Reformy důchodového systému v České republice“.

Na úvod účastníci besedy uctili minutou ticha nedávné úmrtí člena poboč-
ky Prof.Ing. J.Bilana. Předseda pobočky popřál květnovým jubilantům a po-
zval členy pobočky na plenární schůzi KPHM pořádanou 15.května na Lan-
deku, současně informoval o zrušení zájezdu na jižní Moravu pro malý zájem 
členů.

Poté dostal slovo poslanec RSDr.M.Opálka /KSČM/. Ve své velmi dobře 
připravené přednášce nás seznámil s celou historií důchodového systému - 
od jeho vzniku přes jeho postupné změny až po současnou dobu. Na pře-
hledných grafech a tabulkách doložil realitu naší společnosti, zejména ty prv-
ky, které mají zásadní vliv na funkčnost důchodového systému. Naše poko-
lení prožívá kladný vývoj v tom ohledu, že se lidé dožívají vyššího věku, nega-
tivně ale působí stálý pokles růstu populace. Sečteno to znamená, že na no-
vé důchodce produkuje hodnoty čím dál méně činné populace. Pokud k tomu 
přidáme současný pokles hospodářské situace státu, je výsledkem nutná re-
forma důchodového systému. Jeho východiska nejsou jednoduchá a dotý-
kají se nás všech. 

Představitelé státu tvrdě prosazují převedení důchodové reformy do sou-
kromého systému. Může se stát, že dnešní třicátník po dosažení důchodové-
ho věku zjistí, že všechno, co ukládal, již nějaký další výtečník rozkradl. Je 
nutno konstatovat, že se bude vybírat jedině to nejméně špatné řešení ze 
všech, dobré v současné době neexistuje.

Byla to velice zajímavá a poučná přednáška a všichni si přáli, aby tako-
vých akcí bylo více, zvláště v době, kdy jedna aféra stíhá druhou…          -jn-

V roce 2011 policie řešila 128 tisíc 
těchto přestupků od neplatné technické, 
přes nefungující osvětlení až po ojeté 
pneumatiky. Jedná se v meziročním srov-
nání o téměř 9600 případů více. Loni byly 
kvůli technické uloženy pokuty za 63 mili-
ónů korun.

Kromě osobáků policie loni zkontrolo-
vala 56 900 náklaďáků, což je proti roku 
2010 nárůst o více než sedmnáct tisíc.

Odtah a pokuta až 50 tisíc
Na otázku, kolik vozidel odhadem v 

ČR brázdí silnice bez platné technické a 
emisí, policie ani ministerstvo dopravy od-
povědět nedokážou. Postihy jsou však 
jasné – pojišťovna může po vás chtít pení-
ze za způsobnou škodu a ze strany poli-
cie, respektive správního úřadu, to může 
dojít až do desetitisíců a zákazů řízení.

„Při neplatné technické, tedy propadlé 
platnosti známky z STK a emisí, se zpra-
vidla řidiči zakáže další jízda vozidlem,“ 
řekl Právu šéf dopravní policie Leoš Tržil.

Pokud vás chytí na nebezpečném mís-
tě, mohou vám policisté nařídit okamžitý 
odtah. Policie dále může provozovateli 
vozidla uložit pokutu ve výši pěti tisíc a u 
aut bezprostředně ohrožujících ostatní 
účastníky provozu lze uložit pokutu až de-
set tisíc a zákaz řízení od šesti měsíců až 
do jednoho roku.

Policie může auto poslat na kontro-
lu 

Ve správním řízení za provozování ne-
způsobilého vozidla může podle minis-
terstva dopravy padnout pokuta dokonce 
až 50 tisíc korun.

Od května navíc může policie vyslat 
vozidlo na kontrolu technického stavu, i 
když bude mít platnou známku o technic-
ké prohlídce, ale hlídka dojde k závěru, 
že reálně v pořádku není.

To by mělo zafungovat i jako opatření 
proti korupci na STK, o níž se léta hovoří, 
protože silnice stále křižují zjevné osobní 
i nákladní vraky, které právě známky zís-
kaly.

Malý techničák zabavit nesmí
 „Nemyslíme si, že provádíme dozor 

hůř než v okolních státech. Není nám zná-
mo, že by někdo přiznal, že bral úplatek 
nebo technickou za něho udělal,“ sdělilo 
Právu ve svém stanovisku ministerstvo.

Faktem ale je, že o jednu páku na řidi-
če, jimž je technický stav jejich auta lhos-
tejný, policie přišla. „Dříve mohl policista 
zabavit malý techničák a vystavil doklad 
na dojetí. To motoristu nutilo, aby si auto 
dal do pořádku. Dnes policie toto opráv-
nění nemá. Řeší přestupek buď na mís-
tě, nebo oznamuje do správního řízení, 
ale malý techničák už zabavit nemůže, 
takže auto nepřistavujete, zda jste záva-
du odstranil,“ dodal Tržil.

Co se týče přístupu pojišťoven k viní-
kům nehod s prošlou technickou, záleží 
případ od případu a také jak se k tomu po-
jišťovna postaví, respektive, zda vyhod-
notí, že za nehodu mohou třeba slabé brz-
dy.

„Podle zákona o povinném ručení má 
pojistitel proti pojištěnému právo na ná-
hradu toho, co za něho plnil (regres), 
jestliže prokáže, že pojištěný provozoval 
vozidlo, jehož technická způsobilost ne-
byla schválena, to vše za podmínky, že 
provozování vozidla bylo v příčinné sou-
vislosti se vznikem škody,“ řekl Právu 
Václav Bálek z Allianz.

Podle jeho slov pouze neplatnost tech-
nické kontroly tedy nemá přímý vliv na 
možnost pojistitele uplatnit proti pojiště-
nému právo na regres. 

                                      Zdroj: Právo

p Poslanec M.Opálka při rozhovoru s posluchači přednášky...

Na závodě Jih Dolu ČSM došlo 3.12.2011 na pracovišti doda-
vatelské organizace VOKD a.s. k závažnému pracovnímu úra-
zu. Při vrtání vývrtu pro trhací práci v uvolněném bloku horni-
ny na raženém překopu došlo pravděpodobně k iniciaci zbyt-
ku trhaviny s rozbuškou. Postižený utrpěl závažný úraz, když 
byl zasažen úlomky horniny do obličejové části a dolních kon-
četin.

Při šetření úrazu vznikl dotaz, jak 

je to vlastně s odolností používa-

ných ochranných brýlí při takovéto 

nechtěné detonaci se zasažením 

očí úlomky horniny. OKD proto zada-

lo zkušební laboratoři protivýbucho-

vých ochran provedení zkoušek k 

zjištění odolnosti používaných bez-

pečnostních brýlí. Pro ověřovací 

zkoušky byly dodány dva typy brýlí 

výrobce 3M, určené jako ochrana 

proti částicím s vysokou rychlostí a 

to konkrétně brýle s boční zorníko-

vou ochranou se stranicemi řady 3M 

2820 / pracovně „malé brýle“ / a uza-

vřené brýle s dosedací linií a upína-

cím páskem řady 3M 2890 / pracov-

ně „velké brýle“/. Zkoušky vycházely 

ze v současnosti používaného sorti-

mentu trhavin v dolech OKD, para-

metry byly voleny ve vztahu k pro-

blematice nechtěné detonace s ohle-

dem na sekundární rozpojování tech-

nologií trhaviny ve vývrtu s ucpáv-

kou. Jako modelové horniny byly vy-

brány glaukonitický pískovec a ho-

řický pískovec. Zkoumány byly frag-

menty o velikosti dva až tři cm o 

hmotnosti 2 – 9 g, vzdálenosti 0,5 a 

1,5 m při počáteční rychlosti 70m/s.

Na základě provedení a vyhodno-

cení zkoušek bylo konstatováno :

-brýle s boční zorníkovou ochra-

nou se stranicemi řady 3M 2820 odo-

laly zatížení do hmotnosti fragmentu 

7 gramů pro dopadovou rychlost 60 

– 70 m/s,

-uzavřené brýle s dosedací linií a 

upínacím páskem řady 3M 2890 odo-

laly zatížení do hmotnosti fragmentů 

9 gramů pro dopadovou rychlost 60 

– 70 m/s,

-podstatný vliv ostrohranných 

fragmentů nebyl při zkoušce proká-

zán.

Práh vážného poranění hlavy a 

hrudníku při dopadové rychlosti 70 

m/s je při hmotnosti fragmentu 15 g, 

práh poranění očí je nesrovnatelně 

nižší. Provedené zkoušky prokázaly 

účinnou možnost preventivní ochra-

ny očí i v případech mimořádných 

událostí při nechtěné detonaci, po-

kud se týká vymezené hmotnosti a 

rychlosti fragmentů.

Důlní prostředí s nuceně udržova-

ným větrným proudem je samo o so-

bě rizikovým prostředím z hlediska 

možného poškození očí prakticky 

pro všechny profese. Pro preventiv-

ní ochranu očí většinou plně vyhovu-

jí lehké brýle s boční zorníkovou 

ochranou se stranicemi řady 3M 

2820 a pro nejrizikovější vyjmenova-

né činnosti vyhoví uzavřené brýle s 

dosedací linií a upínacím páskem řa-

dy 3M 2890.

Zdroj: Technická zpráva P 00184 : 

Provedení zkoušek bezpečnostních 

brýlí pro ochranu očí proti úlomkům 

při nechtěné detonaci pro skutečnou 

horninu, VVUÚ, březen 2012

                Ing.Vladimír Potomák

Na svém pravidelném jednání Koordinačního výboru důchodců OKD 

/KVD/ přivítali jeho členové 14.května poslance, člena Rozpočtového výboru 

Parlamentu ČR, Ing.A.Rykalu /ČSSD/.

Předseda KVD K.Bajtek mu nejdříve vysvětlil činnost a význam KVD a pak 

došlo k neformální diskusi o aktuálních problémech naší společnosti. Pan po-

slanec si se členy dobře porozuměl při hodnocení současné i minulé hospo-

dářské situace v naší republice. Shodli se na tom, že současné problémy se 

nepodaří vyřešit, pokud se nenastartuje růst naší ekonomiky. Členové KVD i 

poslanec pak kritizovali neúměrný 

růst nájemného v bytech spravova-

ných RPG, kdy se mnozí senioři ocita-

jí na hranici bídy. Místopředseda KVD 

M.Machálek položil faktickou otázku, 

proč při řešení uvedených problémů 

nejsou ČSSD a KSČM spojenci? Dů-

vod je prostý: Bohumínské usnesení 

/ČSSD/. 

Ve stejný den propukla aféra s vliv-

n ý m  f u n k c i o n á ř e m  Č S S D  

MUDr.D.Rathem. Vše tedy dopadá ji-

nak … A televizní stanice představují 

Ratha ve vězeňských teplácích. 

Senioři si s poslancem rozuměli a 

těší se na příští setkání.             -jn- p Poslanec Ing. A. Rykala...

O dukelských členech jejich klubů 
důchodců jste se už na našich strán-
kách dočetli, možná se někdo byl po-
bavit na jejich letošním únorovém 
plese. Nejedna členka byla k svátku 
MDŽ obdarovaná bonbonierou. Kaž-
dý měsíc se jejich výbor schází v no-
vém havířovském středisku volno-
časových aktivit na Horymírově ulici 
nejen na výborových schůzkách, ale 
podíleli se kolem něho i na zvelebo-
vacích brigádách jeho okolí. To bylo 
od počátku roku. Jak se říká – matka 
příroda - zařídila trošičku jinak jejich 
nedávnou „zahradní“ slavnost. Pro 
nepřízeň počasí se z ní stěhovali do 
sálu útulného kulturního stánku blu-
dovické „pézetky“. V zahradě 
„osiřel“ pouze Mirek Kempný  se svo-
ji ženou Maruškou, coby specialisté 
na grilování, v tomto případě chut-
ných klobásek, po kterých však záhy 

zůstala jen sálem linoucí se libá vů-
ně.

Než dvojice hudebníků, říkající si 
DOUTON „rozbalila“ své instrumen-
ty, přivítal všechny přítomné Toník 
Čejka, člen vedení Koordinačního 
výboru důchodců OKD a předseda 
klubu těch bývalých, pozvolna stár-
noucích dukeláků.  Jako vždy, pozý-
vají si dukelští senioři mezi sebe ně-
koho šikovného ke kulturnímu zpes-
tření jejich setkání. Vloni třeba zažil 
moc hezké vystoupení Havířov-
ských babek. Mně, i všem ostatním 
se velice líbilo nynější moc milé vy-
stoupení folklorního souboru malí 
Blendovjanie při polské ZŠ v Bludo-
vicích, i jejich možná zkušenějších 
tanečníků z  regionálního  souboru, 
rovněž  v moc hezkých krojích  Blen-
dovjanie při MK PZKO Bludovice, 
kteréžto tanečníky moc hezky vede 

trio Dagmar Owczarzy, Henryka La-
budek a Jolanta Kožusznik. Potlesk 
přítomných dlouho nebral konce. Při 
různých taneč ních kreacích dukelá-
kům tu a tam mohlo na parketu takří-
kajíc „vyschnout v hrdle“, ale i o to by-
lo v občerstvovacím koutku dobře po-
staráno, nechyběla nějaká štanprlič-
ka, vínečko či půllitr „oroseného“, ale 
třeba i minerálka.                                                                                                                                                                               

Bavili jsme se ještě dost dlouho, a 
tak zbyl kus řeči i s dobrou duší kul-
turního všestranného vyžití jejich klu-
bu paní Hildou Klimšovou, která udě-
lala i tečku za dnešním povídáním, 
když řekla: „Počátkem července se 
náš klub zajede podívat do Nošovic, 
kde si prohlédnou nejen tamní pivo-
var, ale i továrnu na osobní auta Hy-
undai a vyšplápnou si i na známou 
poutní horu Prašivou. Práce pro čle-
ny nás čeká do konce roku ještě do-
st. Je však radost, že se všem akce 
zamlouvají, o čemž svědčí třeba je-
jich účast na nich, což je pro náš vý-
bor dobrou vizitkou“.           J. Břoza

V polovině května se sešli jako tra-

dičně ve své klubovně na Bělidle ve 

Fryštátě členové Kroužku krojova-

ných horníků (KKH) Barbora při od-

borové organizaci Dolu Darkov na 

svém výročním rokování. S hlavním 

projevem vystoupil jejich předseda 

Jan Kavka. Hodnotili svoji činnost od 

poslední výročky. Nedávno se mj. 

rovněž zúčastnili setkání zástupců 

hornických měst v Chodově atd. Stě-

žejním pro ně však jsou červnové 

oslavy 85. výročí založení jejich 

KKH, které se uskuteční 8. června i 

za účastí mnoha významných hostů 

města Karviná i jiných KKH. Přesto 

se již těšili na 23. května, kdy se spo-

lečně vydají do Komorní Lhotky na 

zájezd, jehož programem bude mi-

mo jiné i smažení vaječiny. Den po 

oslavách jejich významného výročí 

se k vlastním oslavám a taneční zá-

bavě sejdou opět ve své fryštátské 

klubovně na Bělidle.                   (bř)   
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Když Hernando Cortés dobýval říši
Aztéků, šlo s ním pouze 500 mužů
a ... (1.tajenka), obratně však využil
spojenectví s kmeny ... (2.tajenka). Pět set
conquistadorů rozvrátilo říši stejně mocnou
a bohatou, jako bylo v té době Španělsko.
Podobně Francisco Pizzaro měl při vstupu
do říše Inků jen hrstku mužů a měl štěstí,
že přišel v době občanské války.
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Jak doručovat písemnosti v pracovním právu II.

Padesátníci to mají těžké

Zlato, nákup a investice do zlata

Citroën Metropolis v Ženevě 2012

Aktuální témata pro tuto dobu...

Jak jsme si řekli minule každé právní odvětví má určitá spe-
cifika ohledně doručování písemností. Pokud jsme se minule 
věnovali možnostem a způsobům doručování písemností za-
městnavatele určených zaměstnanci, pak dnes se zaměříme 
právě na písemnosti, které jsou určeny zaměstnavateli a které 
pochází od zaměstnanců. V obecný rysech můžeme odkázat 
na předcházející článek - principy jsou zde obdobné.

Pravidlem v tomto případě je jiný 

způsob doručování. Zaměstnanec 

doručuje písemnost určenou za-

městnavateli zpravidla osobním pře-

dáním v místě sídla zaměstnavate-

le. Na žádost zaměstnance je pak za-

městnavatel povinen doručení pí-

semnosti podle věty první písemně 

potvrdit, toto opatření je zřejmě dů-

kazní povahy.

I zaměstnanci mají však možnost 

doručovat písemnosti pomocí elek-

tronických médií. Jestliže s tím za-

městnavatel souhlasí (není zde tedy 

nutný písemný souhlas, lze ho však 

doporučit), může zaměstnanec doru-

čit písemnost určenou zaměstnava-

teli prostřednictvím sítě nebo služby 

elektronických komunikací na elek-

tronickou adresu, kterou zaměstna-

vatel pro tento účel zaměstnanci 

oznámil. Taková písemnost určená 

zaměstnavateli musí být podepsána 

elektronickým podpisem zaměst-

nance založeným na kvalifikovaném 

systémovém certifikátu. I v tomto pří-

padě musíme sledovat časový 

aspekt věci.

Doručení písemnosti určené za-

městnavateli je obecně splněno, 

jakmile ji zaměstnavatel převzal, 

ovšem právě s jednou výjimkou týka-

jící se elektornických médií. Písem-

nost určená zaměstnavateli doručo-

vaná prostřednictvím sítě nebo služ-

by elektronických komunikací je do-

ručena dnem, kdy její převzetí potvr-

dí zaměstnavatel zaměstnanci dato-

vou zprávou podepsanou svým elek-

tronickým podpisem založeným na 

kvalifikovaném certifikátu nebo ozna-

čení elektronickou značkou založe-

nou na kvalifikovaném systémovém 

certifikátu.

I zde platí ustanovení o neúčin-

nosti takového doručení (tedy spíše 

nedoručení) v některých případech 

obdobně jako u doručování zaměst-

nanci. Doručení písemnosti určené 

zaměstnavateli prostřednictvím sítě 

nebo služby elektronických komuni-

kací je neúčinné, jestliže se písem-

nost zaslaná na elektronickou adre-

su zaměstnavatele vrátila zaměst-

nanci jako nedoručitelná nebo jestli-

že zaměstnavatel do 3 dnů od ode-

slání písemnosti nepotvrdil zaměst-

nanci její přijetí datovou zprávou po-

depsanou svým elektronickým pod-

pisem založeným na kvalifikovaném 

certifikátu nebo označení elektronic-

kou značkou založenou na kvalifiko-

vaném systémovém certifikátu.

                           Zbyněk Bouda

Život po životě polského dolu 

Silesia

Téměř po šesti letech se opět roz-

jelo dobývání na dole Silesia v Cze-

chowicích- Dzedzicích. Kdyby ho ne-

koupil téměř po šesti letech český 

koncern EPH /Energetický průmys-

lový holding/, byl by důl zlikvidován.

Porubní stěna v hloubce kolem 

600 metrů pod úrovní povrchu do-

stala povolení od Obvodního báň-

ského úřadu v Katowicích. Porub by 

měl postupně dosáhnout denní těž-

by kolem 4 500 tun černého uhlí. V 

příštím roce by měly být v provozu 

dva poruby a EPH plánuje vydobýt 

celkem asi 3 miliony tun uhlí za rok. 

Vlastníkem dolu je český koncern 

EPH, který koupil šachtu od polské 

společnosti Kompania Weglowa na 

konci roku 2010. Velikost transakce 

nebyla zveřejněna, což bylo před-

mětem mnohých spekulací. Faktem 

je, že EPH má v záměru investovat 

do Silesie cca 150 milionů euro /za-

tím to bylo 108 milionů euro/. Na kon-

ci dubna pracovalo na šachtě 1493 

zaměstnanců a vlastník chce do kon-

ce roku přijmout do práce dalších 

300 horníků.

Na tom, že Silesia nebyla zlikvido-

vána, mají velký podíl odbory, proto-

že „válčily“ o zachování šachty a zís-

kání investora. Tím se zasloužily o 

to, že šachta může lidem v okolí po-

skytnout práci. 

Zásoby uhlí pro těžbu se odhadují 

na 130 milionů tun. Od převzetí pod-

niku českým vlastníkem se na 

šachtě hodně změnilo. EPH investo-

val do moderního zařízení – bylo za-

koupeno mezi jiným 5 porubních 

kombajnů. Provádí se rovněž rekon-

strukce skipu a koncern investuje ta-

ké do úpravy uhlí. 

„Češi dali dolu Silesia druhý život 

a celou dobu se naskýtá otázka, 

proč oni to dokážou a my ne,“ sdělil 

portálu wnp.pl sociolog ze Slezské 

univerzity profesor M.Szczpański. 

Zdroj: wnp.pl

Zlato je ušlechtilý a velmi kujný kov. Je poměrně měkký, chemicky stálý a 
relativně těžký (má téměř 19,5krát vyšší hustotu než voda). Představuje ide-
ální investici, takže jeho ceny, stejně jako je tomu u dalších drahých kovů, ros-
tou nepřímou úměrou ke stabilitě trhů. Není tedy divu, že ekonomická krize 
přispěla k prolomení několika historických rekordů cen zlata.

Stálost a nezničitelnost
V přírodě se obvykle, díky své stálosti (teplota tání je 1064,18 °C) a nevel-

ké reaktivitě, nachází v ryzí formě. Kromě toho je také téměř nezničitelné 
(proto je také většina současného zlata "recyklovaná"). Rozpustíte ho pouze 
v několika typech roztoků, ten nejznámější se triviálně nazývá "lučavka krá-
lovská". Jedná se o směs kyseliny chlorovodíkové a dusičné v poměru 3:1. 
Používá se k testování pravosti zlata - zlatá stopa, kterou daný předmět zane-
chá na nerostu zvaném buližník, se pokape tímto roztokem a sleduje se, jak 
se stopa mění.

Ryzost zlata
Karát v souvislosti se zlatem vypovídá o podílu zlata ve 24 dílech celku - 

24karátové - ryzí - zlato je tedy prakticky čisté zlato (99,9% obsah zlata). Ně-
kdy se také používá vyjadřování obsahu zlata v tisícinách celku, kdy tedy 24-
karátovému zlatu odpovídá hodnota 999, 18karátovému zlatu potom 750 a 
tak dále.

Těžba zlata
Dříve se zlato získávalo zejména rýžováním na ložiscích, která to umož-

ňovala (vzpomeňte si například na filmy o zlaté horečce na Yukonu nebo zfil-
mované "Mayovky"). Dnes jsou však už prakticky všechna tato ložiska vytě-
žena, proto přichází na řadu další způsoby těžby.

Samotná těžba zlata je poměrně nešetrná - hornina se namele, aby se bě-
hem následného loužení dostal roztok k co největšímu množství zlatých zr-
nek.

Loužení samotné se často provádí roztokem alkalických kyanidů, který se 
nechává probublávat vzdušným kyslíkem. Po těžbě, ať už jako její důsledek 
nebo proto, že došlo k jejich vyplavení z těžené horniny potom na lokalitě zů-
stávají kyanidy, těžké kovy nebo arzen.

Největší množství zlata se skrývá v mořích a oceánech, neexistuje však 
žádný efektivní způsob, jak ho z vody získat. Zdroj: aktuálně.cz

Velkou podívanou sliboval v Ženevě stánek Citroënu. Autosalonovou premiéru si 
zde odbyl velký sedan Metropolis /snímky nahoře a dole/.

Citroën Metropolis, představený oficiálně v květnu 2010 na světové výstavě Expo v 
Šanghaji, nejprve vypadal jako další z řady nereálných designových studií. Na skicách 
a snímcích je design mnohdy působivý, ale setkání tváří v tvář často končí zklamáním 
nad skutečností. Ne tak v případě Metropolise.

Nadpozemské proporce tohoto sedanu mají imponovat v první řadě Číňanům, pro 
které byl tento luxusní koncept připraven. Ohlasy Evropanů po evropské premiéře v Že-
nevě ale budou přinejmenším stejně nadšené. Kouzlo tohoto vozu spočívá v nekoneč-
ně dlouhé kapotě, futuristické a velmi dominantní přídi, efektní zádi a velmi malé výšce 
karoserie.

Koncept je dlouhý 5,30 metru, široký 2 metry a vysoký jen 1,40 metru, jeho design 
následuje směr studií High Rider a Survolt. Patrné jsou i vlivy aktuálního sedanu střed-
ní třídy C5.

Pro studii zvolil Citroën hybridní pohon. Jedná se o full-hybrid kombinující šestivá-
lec 2,0 V6 Turbo (200 kW, 375 Nm) spojený s dvouspojkovou převodovkou pro přední 
kola s elektromotorem (70 kW) pro zadní kola. Oba motory mohou pracovat současně 
nebo k pohonu auta může sloužit libovolný z nich samostatně. Nový rozměr atraktivity 
dodal Citoënu Metropolis loni na podzim Gregoire Olivier, ředitel Citroënu pro Asii, 
když v rozhovoru pro Automotive News China ohlásil, že tento koncept se stane zákla-
dem budoucího sériového modelu.

Nová modelová řada dostane název DS9 a bude mít, jak je u skupiny PSA zvykem, i 
sesterský model se značkou Peugeot. Koncept Metropolis byl dosud prezentován jen 
v Číně a i jeho produkční podoba zacílí především na tamní trh. Postupně má vznik-
nout celá paleta velkých prémiových modelů, které budou v Asii konkurovat němec-
kým značkám nebo Volvu.

O pohonné jednotce pro produkční DS9 není zatím nic známo. Vzhledem k tomu, 
že tato hybridní soustava má výkon na úrovni atmosférického osmiválce a dokáže pra-
covat v režimu 4x4, je pravděpodobné, že ji Citroën v nějaké formě zachová i pro sério-
vou výrobu. Uspořádání do značné míry kopíruje pohon HYbrid4, který se začne v Ev-
ropě prodávat už zanedlouho. Zdroj: auto.cz

Na český pracovní trh vstupuje nový 

fenomén. Je jím nezaměstnanost lidí nad 

50 let. Nezaměstnaných ve věku nad 50 

let totiž rychle přibývá. Jejich úspěšnost 

při hledání práce není příliš vysoká, exis-

tují i obory, ve kterých nemají téměř žád-

nou šanci. Lépe si starší ročníky hledají 

uplatnění na pozicích, kde jde především 

o schopnosti a praxi, naopak na obchod-

ních pozicích zaměstnavatelé preferují 

dravější mladší zaměstnance. Všimla si 

toho Česká televize.

Rostoucí nezaměstnanost mezi lidmi 

nad 50 let se podle zjištění České televi-

ze týká celé republiky, nejhorší je ale v 

Praze, kde je daleko větší konkurence na 

trhu práce. Argumentem zaměstnavatelů 

proti zaměstnávání starších lidí bývá oba-

va z nižšího pracovního tempa lidí nad 50 

let a jejich menší schopnosti přizpůsobe-

ní a učení se, některé firmy se také obá-

vají, že by starší zaměstnanec nezapadl 

do jejich mladého kolektivu. Naopak vý-

hodou zaměstnanců vyšší věkové kate-

gorie jsou jejich zkušenosti, nadhled, ale 

i loajalita k zaměstnavateli.

Věk odchodu do důchodu se stále pro-

dlužuje, lidí hledajících ve vyšším věku 

práci tak bude i v budoucnu přibývat. 

Podle oslovených personalistů Českou 

televizí by se měli starší lidé hledající prá-

ci zamyslet nad prezentací své osoby, vy-

lepšit a zjednodušit svůj životopis a v ne-

poslední řadě být aktivní, udržovat se ve 

formě a vyhledávat si aktuální informace.

                                                  -pda-


