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Jedním z hlavních bodů byla příprava kolektivní smlouvy OKD…

V Havířově jednala Rada SHO
Na svém pravidelném jednání se 8. června za účasti většiny
členů sešla v Havířově Rada SHO. Program jednání přednesl
předseda rady Ing. J. Pytlík a začal hned kontrolou usnesení.
Jedním z důležitých bodů je řešení financování pracoviště svazu v
Praze. Jasné je, že bez navýšení příspěvku na jeho činnost nebude pracoviště schopné plnit své služby pro
členy svazu. Proto Rada SHO rozhodne po aktualizaci výsledků hospodaření svazu o způsobu řešení.
Dalším ožehavým tématem jsou
pracovní podmínky na pracovištích
s obtížnými mikroklimatickými poměry. V důsledku špatných zkušeností
rada rozhodla provést kontrolu uvedených pracovišť s mikroklimatickými přestávkami se zaměřením na
kontrolu dodržování předepsaných
přestávek a výslednou zprávu s návrhem na zkrácenou pracovní dobu

nechá zaslat na vedení OKD, hygienickému dozoru, OBÚ v Ostravě a
zveřejní ji rovněž v našem časopise.
V bodě plnění kolektivní smlouvy
OKD a při zhodnocení dobré ekonomické situace se Rada SHO rozhodla nejdříve, že požádá o navýšení tarifů o 3 %, ale zaměstnavatel tento
návrh odmítl. Proto jsme požádali vedení OKD alespoň o navýšení přídavku na dovolenou o 1násobek průměrného denního výdělku. O výsledku jednání budeme veřejnost informovat.
Příprava kolektivního vyjednávání pro KS OKD pro roky 2013 až
2016 je v plném proudu a předseda
SHO J. Pytlík očekává poslední při-

pomínky nebo návrhy jednotlivých
základních organizací do odborového návrhu tak, aby konečné znění bylo připraveno v průběhu letních měsíců.
O situaci v BOZP informoval SIBP
Ing.V.Potomák. Sdělil, že statistika
sledovaných ukazatelů úrazovosti
se oproti loňskému roku v OKD zhoršila a podal informace o příčinách
dvou smrtelných úrazů, ke kterým
došlo na konci měsíce května.
V bloku informací z jednání hovořil místopředseda SHO Ing.J.Vlach o
jednání tripartity a regionální rady odborových svazů s tím, že jejich činnost je silně ovlivňována politickou
situací v našem státě /2 články přinášíme na jiném místě ZB/.
V závěru jednání informoval předseda ZO J.Kožušník, že jejich zaměstnavatel /Bucyrus - dříve
BASTRO/ se od 17. dubna stal oficiálně členem skupiny Caterpillar. Přitom sdělil, že úroveň mezd se v jejich firmě postupně zvyšuje.
redakce ZB

Matka u doktora...
Doufám, pane doktore, že vám nevadí, že si tam Pepíček
tak pěkně hraje?
Doktor se usměje a říká:
“Nevadí, však ztichne, až se dostane k jedům.”...

Moudra z naší historie...

p
Členové Rady SHO při jejím jednání v Havířově - zleva předsedové základních organizací E.Klepek, T.Gulčík a Z.Stronček...

Oslavy Dne dětí tentokrát proběhly centrálně…

Dětem se program a atrakce líbily
Minulá sobota 9. června byla už několik měsíců předem vybrána jako ten správný den pro oslavu Dne dětí zaměstnanců
celé společnosti OKD.
Celá akce se konala pod patronací Nadace OKD a svým dílem přispěly k její organizaci i odboráři ze
Sdružení hornických odborů. Ráno
od 9. hodiny přivážely autobusy z několika míst našeho kraje děti i s jejich
rodiči na Landek Park do OstravyPetřkovic, kde byl pro děti připraven
bohatý program na několika scénách a stanovištích. A tak byla

smůla, že ráno začalo vytrvalým deštěm, který sice později odpoledne
ustal, ale některé zájemce určitě odradil. A bylo opravdu z čeho si vybrat. Mohlo se fárat a podívat se do
dolu, svézt se důlním vláčkem na povrchu areálu, zvědavci podstoupili
cestu do pravěku, děti si mohly nechat pomalovat obličej, prolézt důlní
lutnou nebo střílet z luku. Ti odváž-

nější se svezli na lanovce, milovníci
zvířat se prohlédli koně nebo dovednosti psích kamarádů. Na hlavní scéně pak probíhal hlavní program, jehož hlavními lákadly byli Dáda Patrasová a na závěr Sámer Issa.
Děti kromě toho obdržely malé dárečky, občerstvení a další pamlsky
mohly získat při různých soutěžích.
Celá akce končila kolem 18. hodiny
odjezdem autobusů a nutno konstatovat, že se i přes nezdar počasí vydařila a hlavně dětem se moc líbila.
A to bylo smyslem oslavy.
red

p
Jednou z atrakcí Dne dětí bylo svezení důlním vláčkem na povrchu...

Zachytili jsme na Landek Parku při oslavě Dne dětí...

p
Mnohé děti se namalováním proměnily ve své oblíbené mazlíčky...

p
Bumper ball využili pro měření sil hlavně kluci...

p
Na lanovou dráhu stála dokonce i fronta malých zájemců...

Prestižní regionální rada Zajímavé jednání tripartity MSK
Vzácní hosté se zúčastnili zasedání Regionální rady odborových svazů Moravskoslezského kraje, které se konalo
31. 5.2012 v Petřvaldě.
Po kontrole usnesení, provedené
1. místopředsedkyní RROS Mgr. D.
Regelovou, vystoupila ředitelka krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě
Ing. arch. Y. Jungová, jež seznámila
přítomné s neradostnou situací na trhu práce, ukazateli zaměstnanosti a
s novým systémem výplat dávek, vázaných na veřejně prospěšné práce,
které například někteří nezaměstnaní bývalí horníci odmítají dělat. Aktuálním odborovým otázkám se věnoval předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil – informoval o demonstraci seniorů v Praze (4000 lidí) proti snížení valorizace důchodů, vysvětlil tolik kritizovanou schůzku na
pivě s ministrem Kalouskem a zdůraznil nebezpečnost nového návrhu
stávkového zákona, který je sice zatím zablokován v Parlamentu, ale
hrozba, že by se musely zaměstnavatelům dávat předem jmenné seznamy stávkujících, trvá. „Lidé si neuvědomují, že není jen jejich podnik,
ale s tím souvisí další vlivy, které musí odbory řešit.“ V rámci zpráv z jednotlivých odborových svazů zaujala
informace z OS pošty, kde došlo k za-

ložení několika malých organizací
(např. jen 3 individua), které pomlouváním stávajících funkcionářů a slibováním nesplnitelného přetáhly několik desítek členů OS pošty. Následně, když se ukázalo, že tyto skupinky nezajistí vůbec nic (nemají vyjednávací sílu) a sledují jen osobní
prospěch zakládajících jedinců, jejich noví členové od nich odešli, ale
do původních odborů už nevstoupili,
čímž se oslabila členská základna.
Na poznámku, že to je podobné jako
pravicové odbory v hornictví, reagoval J. Zavadil slovy: „Bohatý levičák
je rozmar, chudý pravičák je blbec,
ale pravicový odborář je nebezpečný blbec!“ Rozsáhlá diskuse se rozvinula kolem tématu masových akcí,
kdy část vedení konfederace je pro
generální stávku, ale průzkumy ukazují, že lidé jsou sice naštvaní, avšak
výrazná většina je zatím proti stávce. K tomu se vyjádřili členové
RROS stejně jako zástupce OS horníků P. Hliněný ve smyslu, že odbory
by se měly přestat schovávat a začít
efektivně ovlivňovat politiku státu.
Ing. Jaroslav Vlach,
místopředseda RROS MSK

V prostorách Krajského úřadu v Ostravě proběhlo 16. května zasedání Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje (tripartity), jehož hlavním bodem programu
byl dopad reforem vlády ČR na život v Moravskoslezském kraJe jasné, že necitlivé, asociální reformy se přímo nebo potažmo negativně
promítají do života všech obyvatel, včetně horníků a tak zástupce hornických odborů i představitel vedení OKD měli k danému tématu co říci. Ono totiž vše se
vším souvisí a tak například posilování
státního rozpočtu zvyšováním poplatků
za znečištění ovzduší (jejichž efekt je
podle šéfa Krajské hospodářské komory
Ing. P. Bartoše sporný) vede firmy k úvahám o ukončení činnosti (Evraz Vítkovice), což by mělo přímý vliv na potřebu
uhlí. Dopad na zaměstnanost v hutnictví,
hornictví a návazných odvětvích lze jen
těžko odhadnout. Hejtman Ing. J. Palas
vidí řešení v návratu poplatků (100 mil.
Kč ročně) do firem k realizaci ekologických projektů na snížení emisí. I zástupce odborů (Vlach) považuje tuto variantu
za vhodnější než kšeftování s povolenkami, které ovzduší v kraji nezlepší. Zajímavá byla i diskuse okolo těžby uhlí pod
karvinskou průmyslovou zónou Nové Pole. Podle místopředsedy představenstva
OKD Ing. J. Fabiána by toto rozšíření těžby, se kterým dříve nikdo nepočítal, znamenalo pro 3800 lidí z Dolu Karviná práci
na 20 let, ale OKD chce postupovat podle
zákona a pokud se nedohodne jen s jedním majitelem pozemku, tak se těžit nebude. Náměstek hejtmana

Takový trend bychom si přáli stále...

Vývoj nezaměstnanosti je dobrý
Ani na konci května 2012 se nezastavil příznivý pokles nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji. K 31. 5. 2012 evidovala kontaktní pracoviště ÚP ČR v MSK celkem 73 512 uchazečů
o zaměstnání.
Zároveň se snížila o 0,2 procentního bodu i míra nezaměstnanosti.
Po březnovém poklesu podruhé
vzrostl počet volných pracovních
míst, a to na celkových 4 460.
Na jedno volné pracovní místo tak
v MSK připadalo 16,5 uchazečů o zaměstnání. Nejvíce uchazečů na jedno místo připadalo tradičně v bruntálském okrese (39,4), nejméně ve
frýdecko-místeckém (11,5).
Krajská míra nezaměstnanosti,
která vycházela ze 70 105 dosažitelných uchazečů o zaměstnání, dosáhla hodnoty 11,0 %, tzn. meziměsíční pokles o 0,2 procentního bodu.

V okresech Karviná a Ostrava zůstala na stejné úrovni jako v dubnu
2012.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci ke konci května mělo 12 015 uchazečů o zaměstnání, tj. 16,3 % všech evidovaných
osob v MSK.
Nejčastěji hlášená volná pracovní místa v květnu 2012 (vybrané okresy)
Frýdek-Místek: operátoři telefonních panelů, pomocní pracovníci ve
výrobě, uklízeči a pomocníci v kancelářích, hotelích, průmyslových a
jiných objektech, číšníci/servírky, ku-

Stav nezaměstnanosti ve vybraných okresech
MSK k 31. květnu 2012
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Ostrava

chaři /kromě šéfkuchařů/, pomocní
kuchaři, prodavači v prodejnách, odborní administrativní pracovníci a
asistenti, řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel;
Karviná: prodejci po telefonu, seřizovači a obsluha obráběcích strojů,
montážní dělníci ostatních výrobků,
operátoři telefonních panelů, pomocní pracovníci ve výrobě, zedníci,
kamnáři, dlaždiči a montéři suchých
staveb, kuchaři /kromě šéfkuchařů/,
pomocní kuchaři, pracovníci ostrahy
a bezpečnostních agentur, odborní
pracovníci v administrativě a správě
organizace, pomocní pracovníci, nástrojaři a příbuzní pracovníci;
Ostrava: obchodní zástupci, svářeči, řezači plamenem a páječi, tesaři a stavební truhláři, řemeslníci a
kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby, zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb, zprostředkovatelé služeb, seřizovači a
obsluha obráběcích strojů (kromě
dřevoobráběcích), pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur, řidiči
nákladních automobilů, tahačů a
speciálních vozidel, lakýrníci a natěrači /kromě stavebních/, instalatéři,
potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři.
Krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě podpořila v květnu prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti
vytvoření 290 pracovních míst. Do
rekvalifikací bylo v průběhu května
zařazeno 457 uchazečů a zájemců o
zaměstnání a od počátku letošního
roku jich pak bylo 1 774.
Z materiálů poskytnutých ÚP Ostrava.
redakce ZB

doc. Ing. M. Lebiedzik PhD. v této souvislosti uvedl, že kraj požadoval od státu prostředky na novou průmyslovou zónu (z
úspory v Nošovicích 740 mil. Kč), ale Ministerstvo financí preferuje investice do
důchodové reformy.
Ing. J. Fabián prohlásil, že stát by se
neměl stavět proti průmyslovým podnikům, aby neodešly, když „v Moravskoslezském kraji jsou lidé, kteří chtějí a umí
pracovat – nejvíce v ČR!“ V rámci diskuse o jiných odvětvích se postupně probíralo školství (hejtman Ing. J. Palas - méně o 200 milionů ze státního rozpočtu na
školy v kraji nutí obce k dalším nákladům,
Mgr. D. Regelová ze školských odborů optimalizace znamená snižování stavů hrozí stávka, dochází k porušení zákona
ve mzdách, J. Juryšek – vláda nejprve

schválí platy a pak na ně nedá peníze);
zdravotnictví (rozdílné úhrady lékařských prohlídek, jedná se s pojišťovnami); sociální oblast (náměstek hejtmana
RSDr. S. Recman - převod dávek na úřady práce a stálé snižování dotací sociálních služeb vypadá jako trest za krajské
volby); bezpečnost (Ing. Palas - chybí
480 policistů, 100 hasičů a počty stále klesají, stoupá kriminalita a agresivita pachatelů; M. Štefek z OS KOVO - chybí peníze a v menších obcích žádají policisté
úřady o příspěvek na benzín); životní prostředí (Ing. P. Bartoš - zastavily se revitalizace, špatné je čerpání z fondů EU); stavebnictví (P. Poledník – vláda resort
svým jednáním v podstatě zařízla a v kraji skončilo 25 % firem). Všichni účastníci
se shodli v názoru, že v rámci kraje by měly všechny tři složky tripartity (kraj, zaměstnavatelé, odbory) usilovat o rozvoj
vzdělanosti, růst pracovních míst a zvyšování životní úrovně obyvatelstva.
Ing. Jaroslav Vlach,
místopředseda RROS a SHO

Najdou hornické tradice své pokračovatele?
Pětaosmdesátiny člověka, to je už bezesporu úctyhodný věk. Dnes se však jedná o
pětaosmdesát let od vzniku společnosti lidí, kteří už kdysi, před mnoha léty tyto hornické spolky zakládali a které, díkybohu, vídáme ještě dnes ve slušivých stejnokrojích členů Kroužku krojovaných horníků /KKH/.
Na páteční slavnostní schůzi KKH Barbora vyvíjející svoji pestrou aktivitu a utužující i staré hornické zvyklosti a tradice při odborové organizaci Dolu Darkov se sešli při
zmíněném výročí jeho členové. Už několik almanachů existuje nebo, jak se taky říkává
kronikám – zrcadla, do nichž pečliví kronikáři zapisují jejich činnost už od vzniku tohoto
hornického spolku kamarádů již mnohem dříve než od 1. října 1927. To si na jejich ustavující schůzi zvolili do čela svého výboru svého prvního předsedu. Byl jím pan Rudolf
Folvarčný, otec nyní snad nejstaršího 88letého člena jejich KKH Bohuslava Folvarčného. Od té doby se ve vedení KKH Barbora vystřídalo několik šéfů. Nejdéle však
„hornické kormidlo“ KKH ovládal tehdejší technik dolu 1. Máj pan Bronislav Swaczyna.
Dnes spravuje bezmála 290členný KKH Barbora jeho šestnáctičlenný výbor vedený
panem Janem Kavkou. Jak napovídají listy již vzpomínaných kronik, ale i krátký průřez
činnosti z úst jejich předsedy při slavnostním projevu na tomto setkání, zdaleka nezůstává pouze u návštěv jejich dlouhodobě nemocných či jubilujících členů, či vzdání
úcty při smutečních rozloučeních nebo při čestné stráži u příležitosti svátků horníků.
Umí se dobře pobavit třeba na svých zájezdech, nebo při různých setkáních ve své klubovně na Bělidle. I u příležitosti této jejich slavnostní schůze mezi sebou darkovští přivítali kamarády ze čtyř KKH okolních šachet, kteréžto návštěvy jim oplácejí, pochopitelně v jejich slušivých hornických uniformách. Členové KKH Barbora však nechybí
ani na celorepublikových setkáních zástupců hornických a hutnických měst a obcí, z
nichž to poslední, už šestnácté, se konalo nedávno v Chomutově.
Na páteční slavnostní schůzi o tom hovořil nestor tohoto KKH již vzpomínaný Bohoušek Folvarčný, ale tam snad nejmladší účastník ve slavnostní hornické uniformě
Mirek Hladký řekl: „I když se tak běžně dnes a skoro denně snažíme o to, aby se nemuselo hovořit o jakémsi „podzimu“ životnosti kroužků krojovaných horníků, bylo by vhodné, kdyby v jejich činnosti i současní mladí horníci i pracovníci okolních šachet neviděli
pouhé schůzování či to, že my, dříve narození, se vídáme jen proto, abychom si vypili
spolu nějaké to pivečko, štamprličku… To si můžeme dát doma nebo v některé z hospod. I jim mladým i mladším by mohlo jít o zachování těch dobrých hornických zvyklostí a tradic, aby třeba i příští generace věděly, čemu se říkávalo fedrunk, sbíječka, kylof.
Že se kdysi havířským svačinám, spočívajících v chlebu se sádlem a cibulí říkávalo
„hornický řízek“. A co to byla třeba „želva“, co se dávala na hlavu, apod.“
Tož napříště,vážení, už jistě i o něco mladší kolegové – ZDAŘ BŮH! A nashledanou
už hezky pospolu i se svými něžnými protějšky mezi námi…
Text a foto: -bř-

p
Účastníci oslavy 85 let trvání Kroužku krojovaných horníků Barbora...

Legislativu je potřeba pečlivě sledovat...

Pracovnělékařské služby v roce 2012
Kolem pracovnělékařské péče je stále řada otazníků. S účinností od 1.4.2012 upravuje pracovnělékařskou péči Zákon
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. K zákonu se připravuje prováděcí vyhláška, která by měla vejít v platnost v brzké době.
Základní mezinárodní normou pro oblast pracovnělékařské péče je Úmluva
MOP č. 161, o závodních zdravotních
službách (vyhl. č. 145/1988 Sb.), kde v
článku 5 jsou uvedeny úkoly závodních
zdravotních služeb. V čl. 12 se píše, že
„dohled na zdraví pracovníků ve vztahu k
práci nesmí být pro ně spojen se ztrátou
na výdělku, musí být bezplatný a konat
se pokud možno v pracovní době.“ Úmluva připouští, že zaměstnavatel může vysílat zaměstnance na prohlídky mimo pracovní dobu. „Je to určitý druh služební
cesty,“ řekla MUDr. Dana Kuklová na semináři „Pracovnělékařské služby v roce
2012“, který se konal v rámci celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2012 –
2013 „Partnerství při prevenci rizik“.
S účinností od 1.4.2012 upravuje pracovnělékařskou péči Zákon č. 373/2011
Sb., o specifických zdravotních službách
(dále jen z. č. 373) - Hlava IV. Podle § 98
tohoto zákona je nutné pracovnělékařské služby dát do souladu s tímto zákonem nejpozději do roka, tzn. do 1.4.2013.
K zákonu se připravuje prováděcí vyhláška o pracovnělékařských službách.
Měla by se vyřešit řada nejasností, mimo
jiné například hrazení pracovnělékařské
péče.
Zákon řeší v § 59 posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání u konkrétního zaměstnavatele.
Musí se podrobit vstupní prohlídce před
podpisem pracovní smlouvy u poskytovatele určeného zaměstnavatelem na té
pozici, na kterou je přijímána. Osoby, které se nepodrobí zdravotní prohlídce před
vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu (dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr), jsou osoby
zdravotně nezpůsobilé.
Hrazení pracovnělékařské péče
Pracovnělékařské služby hradí zaměstnavatel s výjimkou posuzování nemocí z povolání, sledování vývoje zdravotního stavu u nemocí z povolání, ohrožení u nemocí z povolání a následných
prohlídek.
Vstupní prohlídky podle § 59 odst. 2
Zákona č. 373 hradí:
1.osoba ucházející se o práci,
2.zaměstnavatel, pokud vznikne pracovněprávní vztah nebo obdobný vztah,
nestanoví-li jiný právní předpis jinak,
3.věta první a druhá se nepoužije, pokud se dohodnou jinak nebo stanoví-li jiný právní předpis jinak.
Cena pracovnělékařských služeb musí respektovat cenové předpisy (např. zákon č. 526/1990 o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 134/1998 Sb.,
kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění
pozdějších předpisů). Záleží na smluvním ujednání dvou subjektů.
Zaměstnavatel je povinen hradit odborná vyšetření u dalších poskytovatelů,
které určí poskytovatel pracovnělékařských služeb. Má několik možností úhrady: zaměstnavatel uhradí všechna vyšetření (i vyšetření u odborných poskytovatelů) poskytovateli pracovnělékařských
služeb; zaměstnanec uhradí vyšetření
na místě a vezme si účtenku; nebo každý
odborný poskytovatel pošle fakturu zaměstnavateli sám. Pokud s tímto dalším
poskytovatelem zaměstnavatel nemá
smlouvu, je odkázán na jeho cenu.
Pracovnělékařské prohlídky
Připravovaná vyhláška by měla stanovit, kolik hodin minimálně je potřeba na
dohled na pracovištích, který je povinen
provádět každý poskytovatel pracovnělékařské péče, a na poradenství. Čas je
stanoven podle kategorií práce - u kategorie I. 10 min/rok na pracovní pozici, u
kategorie II. - 20 min, k této kategorii by
měly být přiřazeny činnosti se specifickou zdravotní náročností – činnosti, jejichž pracovní nároky jsou upraveny jiným předpisem, III. a IV. kategorie - 40
min. rok/pozice.
Podle § 55 Zákona č. 373 je zaměstnavatel povinen umožnit pověřeným zaměstnancům poskytovatele pracovnělékařských služeb vstup na každé své pracoviště a sdělit jim informace potřebné k
hodnocení a prevenci rizik možného
ohrožení života nebo zdraví na pracovišti, včetně výsledků měření faktorů pracovních podmínek, předložit jim technickou dokumentaci strojů a zařízení, sdělit
jim informace rozhodné pro ochranu zdra-

ví při práci. Zákon nám též říká, kdo je
oprávněný poskytovatel pracovnělékařských služeb v souladu s odbornou způsobilostí lékařů, kteří tyto služby poskytují – v oboru všeobecné praktické lékařství
a v oboru pracovní lékařství. V případě,
že zaměstnanec vykonává práce zařazené do kat I., ne činnost pro kterou jsou
stanoveny zvláštní zdravotní předpoklady, může absolvovat prohlídky u svého
registrujícího poskytovatele. K tomu není
potřeba smlouva, ale objednávka. Pokud
poskytuje registrující lékař pracovnělékařské služby, musí zdravotnickou dokumentaci vedenou o těchto službách vést
odděleně od dokumentace registrujícího
lékaře.
Lékař musí znát zdravotní náročnost
práce, podmínky, za kterých je daná činnost vykonávána - zdravotní a bezpečnostní rizika práce. Zaměstnavatel musí
sdělit lékaři informace o práci na konkrétní pozici zaměstnance, o jeho činnosti,
zda k výkonu této činnosti není přidána
ještě činnost nad rámec jeho pozice (zaměstnanec může například v době dovolených za někoho zaskakovat a musí být
k tomu zdravotně způsobilý). V žádosti o
provedení prohlídky musí být uveden
druh práce (profese), režim práce =
směnnost + hodinový úvazek. Z důvodu,
aby lékař věděl, jak dlouho je zaměstnanec podmínkami zatížen a kolik mu zbývá času na zotavení organismu.
Vstupní prohlídka musí být provedena
také vždy, když je změněn druh práce. Pokud přibývá nový dosud nezjištěný rizikový faktor, zhorší se pracovní podmínky,
pokud je při pracovnělékařské prohlídce
zjištěna taková změna zdravotního stavu
zaměstnance, která předpokládá změnu
zdravotní způsobilosti k práci v době kratší než je interval periodické prohlídky nebo z podnětu zaměstnance, zaměstnavatel vyšle zaměstnance na mimořádnou
prohlídku.
Periodická prohlídka je stanovena
dnem. Vyhláška by měla přinést změnu
periodicity. Dojde ke zrušení směrnice ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku Mzd, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, která upravovala periodicitu prohlídek doposud. U kategorie I. - 6
let, 4 roky u osob starších 50 let, kat II. +
specifické činnosti 4 - 2 roky, kat III. 2 - 1
rok, kat IV. - 1 rok, pokud není stanoveno
jinak zvláštním předpisem.
Zákonem je stanovena platnost posudku 90 dnů (3 měs.). Pokud je periodická prohlídka provedena ne déle než 3
měsíce před dnem, ve kterém by měla
být prohlídka provedena, tak se ve lhůtníku neposouvají další prohlídky. Platnost
začíná až dnem, kdy měla být prohlídka
provedena. Příklad: Pokud má být periodická prohlídka 5.1. a bude provedena

necelé 3 měsíce před tímto datem, např.
7.10, účinek posudku začíná až 5. ledna.
Pokud bude zaměstnanec vyslán na prohlídku před dobou delší než 3 měsíce
před stanoveným datem prohlídky, právní účinky začínají po 10 dnech.
Výstupní prohlídka má za cíl zjištění
zdravotního stavu v době ukončení výkonu práce. Právně však vynutit nelze. Z výstupních prohlídek se nedává lékařský
posudek, jen potvrzení o provedení.
Lékařský posudek musí být vydán do
10 dnů od vyžádání prohlídky (ode dne,
kdy se pacient objeví v ordinaci). Náležitosti lékařského posudku stanoví vyhl.
č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, vyhláška o pracovnělékařských službách, vyhl. č. 277/2004 Sb., o zdravotní
způsobilosti k řízení motorových vozidel,
vyhl. č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.
Lékařský posudek musí být uplatněn/předán do 3 měsíců. Poté ztrácí své právní účinky a musí se vydat nový. Právo na
přezkoumání lékařského posudku, pokud s jeho obsahem nesouhlasí oprávněná osoba, se podává do 15 - 10 pracovních dnů ode dne prokazatelného obdržení vedoucímu zdravotnického zařízení prostřednictvím lékaře, který posudek vypracoval. Pokud byl podán návrh
na přezkoumání lékařského posudku, není tento platný a nelze podle něj postupovat do doby jeho potvrzení rozhodnutím
správního orgánu. Vydáním nového lékařského posudku vzniká opět právo podat návrh na jeho přezkoumání.
Podle § 57 z. č. 373 je poskytovatel
pracovnělékařských služeb povinen neprodleně oznamovat zaměstnavateli zjištění závažných nebo opakujících se skutečností negativně ovlivňujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a podat
podnět kontrolním orgánům v oblasti
BOZP k zjednání nápravy nad dodržováním povinností v BOZP v případě, že zjistí, že zaměstnavatel nepostupuje v souladu s lékařskými posudky nebo přes opakované upozornění, že neplní povinnosti
v BOZP stanovené jinými právními předpisy.
Zdroj:
- přednáška MUDr. Dany Kuklové
„Pracovnělékařské služby v roce 2012“,
- Zákon č. 373/2011 Sb., O specifických zdravotních službách,
- článek Kateřiny Hrubé.
Upravil:
Ing.V.Potomák, SIBP

Stále více mužů vykonává „ženská povolání“
Muži si stále častěji hledají práci v oborech, kde dřív výrazně dominovaly
jen ženy. Některým to umožnily změny ve vnímání rolí ve společnosti, jiní ale
po typicky ženské profesi sáhli z donucení, jinou práci teď prostě neseženou.
Všimla si toho Česká televize.
Podle zjištění ČT tak přestává platit, že prodavačka, zdravotní sestřička
nebo učitelka v mateřské školce byla ještě před několika lety povolání, která
vykonávaly výhradně ženy. V současné době v nich přibývá mužů. A tak i letušky dnes pomalu nahrazují stewardi, například České aerolinie jich mají už
deset procent.
K pacientům v nemocnicích už také nechodí jen zdravotní sestřičky. Sice
stále převažují, ale mužů je dnes v této profesi už více než 1 400. Podle ČT,
která oslovila několik personalistů, se dá tento jev přičíst trendu ve společnosti. Tradiční model rozdělování rolí v pracovních pozicích se totiž začíná
stírat.
Stále více mužů sahá ovšem po původně ženských profesích z existenčních důvodů. I proto se podle ČT hlásí například i na hlídání dětí. V inzerátech se už objevuje klasické: hledáme asistenta/ku ředitele, nebo prodavače/ku. U řady pozic se dnes už striktně uvádí, že práce je určena jak pro muže, tak pro ženy. V Česku už několik let platí antidiskriminační zákon. Podle
něj je jen málo profesí, kde může zaměstnavatel rozhodnout, zda chce konkrétně ženu, nebo muže. Sem patří například herectví.
Ze zjištění České televize dále vyplývá, že diskriminací není to, když zaměstnavatel vyžaduje podmínku minimálního věku, odbornou praxi či odborné vzdělání. Za diskriminaci se také nepovažuje rozdílné zacházení, které
souvisí se stanovením rozdílného důchodového věku pro muže a ženy, či rozdílné zacházení v případě práce v církvích a náboženských společnostech.
Typickým příkladem je výkon funkce římskokatolického faráře, jehož je mužské pohlaví určující a rozhodující prvek. Diskriminací není ani rozdílné zacházení uplatňované za účelem ochrany žen z důvodu těhotenství a mateřství, osob se zdravotním postižením a za účelem ochrany osob mladších
18 let.
-pda-
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Ilustrační snímek náměstí 1. máje v Chomutově...

Senioři z Františku „krušili“ v Chomutově
Ve dnech 20. až 22.dubna se v Chomutově uskutečnil
16. ročník setkání hornických měst a obcí s názvem
„Chomutovské krušení“.
Klub hornických důchodců Dolu
František reprezentovali předseda
klubu R.Konopka, J.Staš a J.Kočvara, který se svými dojmy svěřil v krátkém rozhovoru:
Můžeš stručně vysvětlit význam slova „krušení“?
Nejde o význam smutný, těžký,
ztrápený, ale je spojen s hornickou
činností a úpravou rud, kterou je třeba drtit a rozdrobit, prostě krušit.
Jaký byl začátek a průběh vaší
cesty?
V pátek 20. dubna jsme v ranních
hodinách vyjížděli z Ostravy a v 10
hodin nás vítal prosluněný Chomutov. Jde o město na úpatí Krušných
hor. Po slavnostním zahájení následovala prohlídka města a ubytování
v penzionu.
Jak jsi vnímal průběh oslav
vlastníma očima?
V sobotu 21. dubna se vydal pestrý průvod lidí ve slušivých hornic-

kých stejnokrojích na náměstí 1. máje. Předseda našeho klubu Konopka
se rychle vžil do role vlajkonoše a
moc mu to slušelo. Pak následoval
program na několika stanovištích.
Ten náš úspěšně moderoval
V. Hron. V jeho průběhu se představilo několik dechových hudeb i pěveckých souborů ze Slovenska, Polska a Německa. Velmi hezká a poutavá byla ukázka hornických tradic.
V neděli pak pokračoval pestrý program s bohatou účastí diváků.
I ta nejkrásnější událost však
jednou musí skončit, že?
Máš pravdu. Bohužel, nic netrvá
věčně a přiblížil se čas našeho odjezdu z pohostinného Chomutova.
V. Hron se s námi extra rozloučil a popřál nám šťastný návrat domů. Zažili
jsme krásné dva dny setkání s přáteli a zavzpomínali jsme si na minulé
akce.
J.Navrátil

Týden dovolené navíc je
nejpopulárnějším benefitem
Nejpopulárnějším zaměstnaneckým benefitem v Česku je 5
týdnů dovolené, tedy o týden více, než firmám nařizuje zákon.
Na druhém místě se v letošním ročníku tradiční studie poradenské společnosti PwC PayWell umístily stravenky. Následují občerstvení na pracovišti a penzijní připojištění.
Novým trendem jsou benefity, které mají zaměstnancům usnadnit
skloubení práce a péče o děti, např.
příspěvek na školné, chůvu či jesle.
Podle studie, která mapuje trendy
základních a celkových mezd včetně poskytovaných zaměstnaneckých benefitů v České republice a
které se v roce 2011zúčastnilo 125
společností ze 14 sektorů, oceňují
zaměstnanci zejména takové benefity, z nichž mají hmatatelný užitek.
Novým trendem poslední doby jsou
výhody, které pracujícím rodičům
umožní nevzdávat se kariéry, a zároveň velká flexibilita poskytovaných
benefitů.
Dovolená
Nárok na stejně dlouhou dovolenou mají všichni zaměstnanci ve většině (81 %) společností v Česku. Nárok na 5 týdnů dovolené mají zaměstnanci 82 % firem. Pětitýdenní
dovolenou nabízejí zejména farmaceutické firmy, finanční instituce,
včetně pojišťoven, společnosti v oblasti chemického průmyslu, v sektoru logistiky či rychloobrátkového zboží. Hromadné čerpání dovolené využívá 21 % společností a průměrná
délka hromadné dovolené je 10 dní.
Stravování
Tolik oblíbené stravenky poskytuje svým zaměstnancům celých 76 %
společností. Hodnota jedné stravenky na den dosahuje v průměru 75
Kč. Firmy, které mají vlastní stravovací zařízení, přispívají v průměru
46 Kč. Vlastní stravovací zařízení
mají nejčastěji logistické společnosti
a průmyslové podniky.

Penzijní připojištění
Penzijní připojištění patří stále mezi nejčastěji poskytované finanční výhody. Svým zaměstnancům jej nabízí již 72 % zaměstnavatelů. Stále více z nich usiluje o to, aby se zaměstnanci na tomto benefitu podíleli svými příspěvky. Tento rostoucí trend vychází ze snahy zaměstnavatelů angažovat zaměstnance do poskytovaných výhod, a maximálně tak zajistit, že benefity, které dostávají,
opravdu chtějí a využívají. Zatímco v
loňském roce vyžadovalo příspěvek
ze strany zaměstnance 29 % společností, letos jej vyžaduje 62 % společností.
Firmy přispívají na penzijní připojištění měsíčně v průměru 1 730 Kč
vrcholovému managementu, 740 Kč
střednímu managementu a 600 Kč
ostatním zaměstnancům. Tento příspěvek využije v průměru 65 % zaměstnanců.
Systém Cafeteria
Systém Cafeteria, čili volitelné zaměstnanecké výhody, provozuje
téměř třetina společností v České republice. Zaměstnanci si mohou vybírat z mnoha různých benefitů, téměř
v žádné firmě mezi nimi nechybí příspěvek na sportovní vyžití, kulturní
akce a rekreaci. O oblíbenosti systému volitelných zaměstnaneckých výhod mezi zaměstnanci svědčí i fakt,
že v zaměstnanci v rámci cafeteria
systému v průměru vyčerpají 99 %
svého rozpočtu.
Informace poskytla společnost:
PricewaterhouseCoopers Legal, s.r.o.

Aktuální témata pro tuto dobu...

Co máte dělat, když u vás zazvoní exekutor?
Ti z vás, kteří návštěvu exekutora u sebe doma již zažili, na
ni pravděpodobně nikdy nezapomenou, my ostatní se obvykle ukájíme falešným pocitem, že nám se to nikdy nemůže stát.
Pokud by se tak však stalo a před vašimi dveřmi se náhle objevil exekutor, je vhodné vědět, na co si dát pozor, co můžete namítat a co vám naopak vůbec nepomůže.

Suzuki v Ženevě 2012 - dva tokijské koncepty
Suzuki s novými koncepty hledá možné cesty budoucího vývoje malých
automobilů.
Patří k dobrým mravům ukázat na ženevském autosalonu něco nového.
Když žádný nový model není na obzoru, předvede se alespoň nějaký koncept. Právě tuto taktiku zvolila japonská automobilka Suzuki.
Evropskému publiku se předvedly dvě studie: G70 a Swift Range Extender. Ani jedna z nich ale není žádnou ožehavou novinkou, obě se předvedly
už loni na tokijském autosalonu – první jako Suzuki Regina, druhý jako Swift
EV Hybrid.
Suzuki G70 /snímek nahoře/ je vizí malého aerodynamického vozu s nízkou spotřebou. Součinitel aerodynamického odporu se proti současným vozům snížil o 10 % (přesnou hodnotu automobilka tají), hmotnost je jen 730 kg
a emise CO2 mají i bez použití alternativních pohonů hodnotu 70 g/km. To odpovídá kombinované spotřebě zhruba 3 l/100 km.
Swift Range Extender /snímky dole/ je dalším prototypem plug-in hybridního hatchbacku. Čistě elektricky ujede 30 km, poté se spustí spalovací motor, který slouží jako generátor elektřiny pro baterie. Bližší technické specifikace nebyly zveřejněny. Zdroj: auto.cz

V těchto případech se valná většina lidí často rozčiluje, že o nařízené
exekuci dopředu vůbec nevěděli a
považují tak návštěvu exekutora z toho důvodu za protiprávní. Opak je
však pravdou.
Zákon předpokládá, že dlužník jako povinný bude tím, kdo se o nařízené exekuci dozví až jako poslední
a často až v momentě, kdy stojí exekutor u něj doma, nebo když zjistí, že
si nemůže vybrat peníze z bankomatu, zaměstnavatel mu vyplácí nižší mzdu atp. Všechny tyto kroky slouží především k ochraně věřitele před
tím, aby povinný svůj majetek někam ukryl a vymáhání pohledávky
prostřednictvím exekuce tak zkomplikoval.
Pokud pomineme fakt, že mnoho
exekutorů váš domov navštíví raději

ZE SVĚTA
HORNICTVÍ

Máte rádi české granáty?
Pyrop náleží do početné skupiny granátů, jichž je okolo 20 druhů a liší se zejména
chemickým složením. Granáty jsou tzv. kubické nesosilikáty, tj. křemičitany krystalující
krychlově a vyznačující se poměrně vysokou hustotou struktury. Z toho vyplývá jejich
vysoká měrná hmotnost, vysoká tvrdost a index lomu.
Názvem „granatus“ granáty označil již ve 13. století proslulý německý přírodozpytec Albert Magnus, snad podle latinského označení pro zrno (granum) nebo podle červené barvy granátového jablka. Pro převládající červenou barvu byly ve starověku granáty řazeny mezi nerosty označované slovem „carbunculus“ (žhavý uhel) vedle rubínu
a červeného spinelu. Granáty krystalizují v soustavě krychlové. Jejich krystaly však nemají onen přesný tvar, jak jej všeobecně chápeme, nýbrž tvoří nejčastěji tzv. dvanáctistěny kosočtverečné a čtyřiadvacetistěny deltoidové. Tvrdost granátů se pohybuje v
rozmezí 6,5 – 7,5 a jsou chemicky i mechanicky velice odolné. Lesk mívají skelný až
mastný. Podle chemického složení se mění i jejich barva. Celkově lze však hovořit o
převládajících odstínech červené a hnědé. Naprosto rozmanitá je i velikost granátů.
Jsou známy granáty, které uvidíme pouze pod mikroskopem, ale i kameny větší než lidská hlava. Poslední, spíše technickou vlastností přisuzovanou jim člověkem, je jejich
naprosto rozdílné využití jakožto šperkařského kamene. V přírodě vznikají granáty v
různém prostředí, obyčejně však za vyšší teploty, krystalizací magmatu. Vyskytují se
především v metamorfitech a pegmatitech, méně jsou zastoupeny v magmatitech a sedimentech. Opravdu nejkrásnější a jistě také nejoblíbenější ze skupiny granátů je pyrop, vynikající nádhernou krvavě červenou barvou, která po vybroušení krásně září.
Pyrop se vyskytuje v mnohých zemích, ale tradiční postavení měla jeho těžba a
zpracování v Čechách. Byl hojně zpracováván v Čechách v 16. století a má svůj význam i dnes. V Podkrkonoší i v Českém středohoří byl vyhledáván již ve středověku,
zejména ve 14. století za Karla IV. Později, v 15. a 16. století, se začal těžit nejen k šperkařským účelům, ale i jako léčebný prostředek, zcela v duchu tehdejších názorů na magické účinky drahých kamenů. Ve světě si podle svého nejslavnějšího naleziště, kde
se nachází stále ještě ve vskutku drahokamové kvalitě, získal i další všeobecně používané jméno – „český granát“. Pro svou barvu a čistotu se české granáty proslavily po
celém světě.
Granáty byly opředeny řadou pověr. Pyropu byla připisována magická moc – majitelům zvyšoval vitalitu, chránil před nepřáteli a zlými sny, podporoval fantazii. Je kamenem lásky. Astrologové jej přisoudili lidem zrozeným ve znamení Skopce.
red

Využití hliníku a jeho slitin
Hliník se používá čistý nebo ve formě slitin jako konstrukční materiál,
pro výrobu elektrických vodičů a k výrobě některých kovů aluminotermickým způsobem (titan, chrom, mangan). Celosvětová výroba hliníku se
dnes pohybuje okolo 44 Mt. V roce
2011 nejvíce hliníku vyrobila Čína
(18 Mt), Rusko (4 Mt), Kanada (2,97
Mt), Austrálie (1,93 Mt) a USA (1,99
Mt).
Nejdůležitější slitiny hliníku jsou
magnalium (10-35 % Mg), duraluminium (Cu, Mg, Mn, Si), silumin (13 25 % Si),hydronalium (Mg) nebo pental (Mg, Si). Mezi nejpevnější slitiny
hliníku patří slitiny se zinkem, hořčíkem, titanem, chromem a mědí.
Praktické využití hliníku i jeho slitin je velmi rozmanité. Největší množství, více než 40 % celosvětové produkce hliníku se spotřebovává na výrobu plechovek na nápoje, 24 % hliníku spotřebuje automobilový průmysl, 12 % hliníku najde uplatnění v
elektrotechnice, 8 % se využívá ve
stavebnictví. Pouhá 3 % vyrobeného hliníku se vyžívají v leteckém průmyslu, to je stejné množství, jaké se
spotřebuje k výrobě hliníkového nádobí.
Ze sloučenin hliníku má největší
praktický význam oxid hlinitý, zejména při výrobě průmyslových katalyzátorů a stavebních hmot (cement).
Výroba cementu a druhy cementu
jsou popsány v samostatných článcích na webu Moderní bydlení.
Při výrobě cementu je sledovanou
veličinou poměr obsahu Al2O3 k obsahu Fe2O3, který se nazývá aluminátový modul cementu - Am. Aluminátový modul dosahuje hodnot 1 3,5 a podstatným způsobem ovlivňuje vlastnosti cementu, zejména
množství hydratačního tepla, vznikajícího během procesu tvrdnutí betonu. Zdroj: prvky.com

v době, kdy nebudete přítomen, což
je pro něho vhodnější, ostatní vás dopředu nikdy nevyrozumí a jednoduše zazvoní před vašimi dveřmi.
Pokud se tak stane, je na místě nejprve po exekutorovi či jeho zaměstnanci požadovat předložení jeho služebního a nejlépe i občanského průkazu a rovněž všech listin souvisejících s exekucí, tzn. usnesení o nařízení exekuce vydané příslušným
okresním soudem a dále exekuční
příkaz prodejem movitých věcí.
Budete-li mít jakékoliv pochybnosti a
není-li na místě přítomna policie, nic
nezkazíte tím, když policii zavoláte a
požádáte je o pomoc. Minimálně budete mít svědky, jejichž věrohodnost
lze jen stěží zpochybnit, navíc lze
předpokládat, že před policií se exekutor vyvaruje nějakých excesů. Pokud by k tomu došlo, můžete požadovat sepsání protokolu, jehož jednu kopii s podpisem svědků si dobře
uschovejte.
Po vyjasnění všech formalit je toho už jen minimum, co můžete požadovat. Obvykle budete jen mlčky přihlížet tomu, jak exekutor či jeho zaměstnanci sepisují a odváží váš majetek. I zde je však třeba dávat pozor.
Existují totiž věci, které exekutor zabavit nesmí, a těmi jsou:
- věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění
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Španělští conquistadoři sice měli při
dobývání indiánských říší ... (1.tajenka),
ale kromě psychologického efektu byl
jejich význam zanedbatelný. Historici se
shodují v tom, že tou drtivou zbraní, která
rozvrátila říši Aztéků a Inků, byl kůň. Indiáni
předtím nikdy ... (tajenka), byl pro ně
nepřekonatelnou hrozbou a naplňoval
je hrůzou.

ŽLUTOHNĚDÉ
KRTEK
BARVIVO (BÁSN.)
(SLOVEN.)

ČÍSLOVKA

pracovních úkolů nebo výkonu podnikatelské činnosti,
- věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Zde se jedná zejména o oděvy a obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten,
zdravotnické potřeby a pomůcky a
hotové peníze do 1.000,- Kč.
Co se týče těch věcí tvořících obvyklé vybavení domácnosti, těmi
jsou typicky postel, stůl, židle, sporák, zřejmě i lednička a pračka, ale
ostatní elektronické přístroje již nikoli.
Stejně tak, osobní automobil by
neměl být zabaven, jestliže jej povinný potřebuje k výkonu své činnosti
(např. provozuje v něm taxi službu
apod.). Nicméně exekutor může prodat celý podnik nebo jeho část.
Povinný se často brání tím, že v
předmětném bytě mu nic nepatří a
nemá zde žádný majetek. Exekutor
mu sice uvěřit může, nicméně stačí
jen jeho domněnka, že ty věci jsou
ve vlastnictví povinného a už je může sepsat a odvést. Je pak na skutečném vlastníku těchto věcí, aby se
u soudu, který exekuci nařídil, domáhal podáním tzv. vylučovací žaloby
vyloučení svých věcí z exekuce.
Na závěr je třeba říci, že je důležité dávat si pozor na účelové zatajování a skrývání majetku, neboť by se
povinný mohl lehce dostat do situace, kdy by exekutor po takovém zjištění podal trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu
maření výkonu úředního rozhodnutí
dle § 171 trestního zákona či trestného činu poškozování věřitele dle
§ 256 trestního zákona.
red
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