
Minulý týden došlo na Dole Darkov k významné události…

Úsekoví inspektoři BP z ČSA se školili

Sloučily se dvě odborové organizace

Prohlášení Evropské odborové konfederace (EOK)
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Představ si, Karle, tchyně k nám přijela jen jednou po svatbě!

To máš štěstí, Pepo!

Ale nemám. Ona ještě neodjela...

Všude se diskutuje o dluhové krizi a o tom, jak se z ní dostat. A to je správně. Ale 

existuje i sociální dluh, který je pro záchranu Evropy stejně zásadní jako dluh finanční. 

Programy uvalované na země v potížích, ale i na další země, které chtějí plnit krité-

ria, se soustřeďují na škrty postihující ty nejzranitelnější, na snižování sociální ochrany 

a oslabování zaměstnavatelsko-zaměstnaneckých vztahů. Jde o systematický počin 

pro demontáž sociálního modelu, který udělal z Evropy místo pokročilých demokracií 

a zmenšujících se sociálních nerovností. V jižních zemích panuje stav sociální nouze 

a všude se zvyšují nerovnosti. Ekonomické programy vytvářejí v Evropě nepřijatelné 

zóny volného obchodu, které konkurují těm, kteří jsou na tom ještě stále lépe, a podko-

pávají je. To, co se nyní děje pracujícím v Řecku, Portugalsku, Irsku, Španělsku, se dří-

ve nebo později vrátí jako bumerang pracujícím na severu. 

Zvláště nesnesitelná je situace mladých lidí. Míra jejich nezaměstnanosti se v ně-

kterých jižních státech blíží nebo už dosahuje 50 % a po celé Evropě se šíří nejisté pra-

covní podmínky.

Úsporná opatření nevedou jen ke stavu sociálnímu nouze. Úsporná opatření jsou 

také výrazně neúspěšná: neřeší nadměrné břemeno dluhu, ani neobnovují důvěru 

trhů. Namísto toho úspory dále oslabují veřejné finance. I kdyby Řecko či Španělsko 

mělo nulový deficit, poměr dluhu by stejně explodoval kvůli kolapsu HDP a ekonomic-

kých aktivit zhoršovaných neudržitelnými úrokovými měrami zaváděnými s cílem spl-

nit očekávání finančních trhů. 

Kdo z toho má užitek? 

Kořenem současných problémů je kasinový kapitalismus. Tento systém ztroskotal. 

Ale kapitál se necítí být zpochybněn a jeho fungování je stále chráněno. Zatímco ban-

ky manipulují s úrokovými měrami v pohodlných kancelářích, vlády se nadále soustře-

ďují na to, aby za neúspěch platili lidé. 

Instituce Evropské unie, Rada, Evropská centrální banka a Mezinárodní měnový 

fond se musí zabývat daňovou spravedlností, skoncovat s konkurencí v daních a daňo-

vými úniky a konečně - ale nejen - zavést daň z finančních transakcí. Namísto toho vy-

zývají ke strukturálním reformám, ke škrtům v minimálních mzdách, důchodech, dáv-

kách v nezaměstnanosti. To není spravedlivé. To není efektivní. To, co potřebujeme, 

jsou investice a slušné mzdy vedoucí k udržitelnému růstu. 

EOK použije svou sílu a vliv pro změnu kurzu. Udržitelná cesta z krize předpokládá 

rekonstrukci a posílení mechanismů a politik, které přispívají ke zmenšování různých 

forem sociální nerovnosti a které zvrátí tendenci k nadměrné koncentraci bohatství. 

EOK podporuje Evropskou unii, která bude prosazovat dobrá pracovní místa, sluš-

né mzdy, sociální pokrok a sociální spravedlnost. Jsme proti demontáži našeho sociál-

ního modelu, který slouží jako záchytný bod a inspirace pracujícím ve zbytku světa. 

EOK má sociální projekt pro Evropu. Nyní, kdy probíhají diskuse ohledně nového 

konventu a případně i nové Smlouvy, si musí ti, kteří rozhodují, být dobře vědomi toho, 

že náš požadavek, aby sociální práva měla prioritu před ekonomickými svobodami, 

myslíme vážně.                                                                                      15. října 2012

Minulý čtvrtek 25. října proběhly ve víceúčelovém sále krytu 
CO na Dole Darkov dvě odborové konference. Nejdříve se ko-
nala od 12,00 hodin Výroční odborová konference ZO Závodu 
2 Dolu Darkov, která hodnotila svou činnost za uplynulé více 
než roční období.

p ÚIBP P.Voznica si osobně vyzkoušel účinnost zařízení Drog TEST 5000...

p Delegáti společné odborové konference na Dole Darkov při jednom z hlasování...

Na svém pravidelném školení se 26. října sešlo na 5 desítek 
úsekových inspektorů bezpečnosti práce /ÚIBP/ v zařízení 
Barborka u Dolu Karviná, pro které připravili ZIBP K.Helis, 
J.Waloszek a BT Dolu IngB.Weglarzy zajímavý program.

Celodenní jednání zahájil předseda 
ZO Z.Stronček, který přítomné nejdříve 
přivítal a pak je seznámil se současným 
děním v odborech. Dále se věnoval ko-
lektivnímu vyjednávání, které je letos 
zvláště obtížné, když se prakticky projed-
nává celá KS při očekávání zhoršených 
ekonomických podmínek.

Pak pokračoval program vystoupením 
BT Ing.B.Weglarzyho, který informoval 
ÚIBP o dosavadním vývoji úrazovosti a 
dalších ukazatelích BOZP na Dole Karvi-
ná. Věnoval se rovněž mimořádným udá-
lostem a poslednímu smrtelnému úrazu 
na Dole Paskov. V následné diskusi 
padly dotazy ke kouření mimo určené pro-

story, k měsíčnímu poučování, k ohřevu 
větrů na ohlubni a k protiprašnému boji 
při provozování pásových souprav. Na vy-
stoupení BT navázal vedoucí větrání     
Ing.P.Molnári, když přítomné seznámil se 
systémem větrání dolu a s plánovaným 
prohloubením jam včetně propojení na 
sousední doly. V diskusi zazněly dotazy k 
mikroklimatu pracovišť, k jejich ovlivňo-
vání v 11. kře i k nedostatečnému využí-
vání všech zařízení pro ochlazování důl-
ních větrů.

Dále vystoupily JUDr.M.Piekarzová a 
Mgr.P.Havránková, když hovořily zejmé-
na o pracovních úrazech, jejich evidenci, 
šetření a odškodňování.

Na jejich vystoupení navázali SIBP   
Ing.I.Kavka a Ing.V.Potomák. Informovali 
o pracovní úrazovosti v rámci OKD a celé 
ČR. Probrali příčiny zatím čtyř smrtel-
ných úrazů v OKD a problematiku řešení 
mikroklimatu v dole včetně dodržování 
přestávek v práci. 

Posledním přednášejícím byl pracov-
ník útvaru ochrany majetku OKD           
Ing.L.Dombrovský, který seznámil pří-
tomné s bojem proti návykovým látkám a 
předvedl společně s ukázkou zařízení 
Drog Test 5000 firmy Dräger, jež se pou-
žívá při kontrole zaměstnanců.

Po obědě pak proběhl aktiv BOZP, kte-
rého se za vedení VOJ zúčastnil ředitel 
Ing.P.Hadrava a ekonomický náměstek 
Ing.S.Wizur. Ti informovali přítomné 
nejdříve o současné těžební situaci i vý-
hledu do budoucna. 

Proběhla rovněž diskuze, jež se opět 
dotkla kouření mimo vyhrazené prostory 
na povrchu a dalších problémů z provo-
zu.                                        redakce ZB

Po zprávách o hospodaření a zprávě 

revizní komise předseda ZO E.Klepek vy-

hodnotil kladně bohatou činnost odborá-

řů od kolektivního vyjednávání přes 

účast na kontrole BOZP až po organizaci 

kulturních a sportovních akcí pro své čle-

ny. Pak předseda Klepek vysvětlil přítom-

ným delegátům ten nejdůležitější krok 

jednání, a to sloučení se ZO Závodu 3 Do-

lu Darkov, které vyplynulo jednak z orga-

nizačních změn provedených vedením 

podniku /zrušení systému závodů/, jed-

nak z faktu, že tento rok končí volební ob-

dobí stávajících závodních výborů. Po 

schválení usnesení a krátké přestávce 

se na jednání od 13 hodin dostavili i odbo-

ráři ze Závodu 3 Dolu Darkov vedení 

svým předsedou P.Hliněným, aby pokra-

čovali ve společné „slučovací konferen-

ci“. Oba předsedové ZO po krátkém při-

vítaní vyzvali přítomné delegáty obou or-

ganizací, aby schválili sloučení obou sub-

jektů. Vzhledem k tomu, že v předcháze-

jící diskusi nepadl žádný dotaz, bylo jas-

né, že delegáti byli důkladně informování 

o všech okolnostech sloučení a při hlaso-

vání došlo k jednohlasnému schválení 

sloučení /delegáti obou organizací hla-

sovali zvlášť tak, aby bylo jasno, že ke 

sloučení došlo schválením více než 

dvoutřetinovou většinou dle stanov obou 

organizací/. Následně byly schváleny no-

vé stanovy, zásady hospodaření s odbo-

rovými prostředky a volební řád tak, aby 

nová odborová organizace Dolu Darkov 

mohla začít pracovat v plném rozsahu od 

1. ledna 2013. „Všechny tyto materiály se 

připravovaly zodpovědně takřka půl roku 

a při jejich tvorbě nedošlo k žádným třeni-

cím“, řekl předseda Hliněný. A kdo bude 

novou organizaci vést? O tom rozhodnou 

odboráři v prvním prosincovém týdnu le-

tošního roku ve volbách nového závodní-

ho výboru a členů revizní komise, což 

konference rovněž schválila. Delegáti ta-

ké odsouhlasili, že do uvedené nové or-

ganizace vstoupí každý člen s příspěv-

kem 500 korun, který dostane do vínku 

od své „mateřské“ ZO. Pro rozpočet a řád-

né fungování nové ZO však budou po-

třebné další finanční prostředky a tak de-

legáti schválili od 1. ledna příštího roku i 

navýšení členských příspěvků, které se 

však jen částečně přiblíží k poměru mezi 

průměrnými výdělky a členskými pří-

spěvky tak, jak byly nastaveny před 10 le-

ty a od roku 2003 byly v nezměněné výši.   

Po schválení usnesení, které potvrdilo 

sloučení obou darkovských odborových 

organizací se všemi potřebnými náleži-

tostmi, došlo k závěrečnému slovu. V 

něm předseda E. Klepek poděkoval 

všem členům odborů za rozumný a zod-

povědný přístup k celé akci a popřál dele-

gátům úspěchy v jejich pracovním i osob-

ním životě.                            redakce ZB
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Penzijní připojištění si v tomto roce
uzavřelo již 63 000 nových klientů

Hovořilo se o situaci v odborech i ve společnosti...

V Praze se konal 6. Sněm ČMKOS

Poslankyně ztratila optimismus

Vyšlo nové číslo Záchranáře

„Česká vláda nemá důvěru, lidé jsou naštvaní, ale jejich vliv 
na rozhodování státu je nulový“, prohlásil v rámci své zprávy 
předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Ja-
roslav Zavadil na šestém sněmu této největší české odborové 
centrály, který proběhl v Praze ve dnech 2. – 3. 10. 2012. 

Uvedl také, že odbory, jejichž ná-
zory označují členové vlády za levi-
cové, dokázaly však zabránit povin-
nému II. pilíři důchodové reformy a 
prosadily předdůchody, což vůbec 
není okrajová záležitost. Vláda v pod-
statě rezignuje na výběr daní, z hle-
diska hrubého domácího produktu 
ještě stále není dosažena hranice 
roku 2008, na hranici bídy je už 620 
tisíc lidí a lze čekávat, že bude hůř. Z 
dalších bodů programu jistě stojí za 
zmínku „Postoj ČMKOS k volbám“, v 
němž zazněla jasná výzva nevolit 
strany současné vládní koalice, kte-
ré asistují u toho, jak se všude krade, 
jsou asociální a poškozují většinu ob-
čanů ve prospěch úzké skupiny zbo-
hatlíků. „Vývoj míry inflace, její pro-
gnózu a cíle pro kolektivní vyjedná-
vání“ představil makroekonom ČM-
KOS Ing. Martin Fassmann. V disku-
si k tomuto bodu vystoupil předseda 
svazu KOVO Josef Středula s potře-
bou zvýšení finanční gramotnosti ob-
čanů vzhledem k rostoucí míře exe-
kucí. Atypickým formám a prekérní 
(vyhovující pouze zaměstnavate-
lům) práci se věnoval, při příležitosti 
„Světového dne za důstojnou práci“, 
právník ČMKOS JUDr. Vít Samek. 

Situaci ve zdravotnictví, nejhorší za 
posledních 20 let, ostře kritizovala 
předsedkyně svazu Bc. Dagmar Žit-
níková, která poukázala na pravo-
moci zdravotních pojišťoven v roz-
hodování, která nemocnice skončí, 
čímž se dramaticky zhorší včasnost 
některých zákroků a vyzvala k pod-
pisům petice „Za záchranu nemoc-
nic“. Předseda Herecké asociace he-
rec Mgr. Jiří Hromada požádal o pod-
poru petice k záchraně 49 regionál-

ních divadel, které dostávají jen     
10 % z rozpočtu (90 % zůstává v Pra-
ze) a tak hrozí privatizace budov a 
pozemků. Řekl doslova: „Bez vzdě-
lanosti a kultury budou lidé otroky 
konzumu, řízeného různými sou-
kromníky a zbohatlíky“. Turné po 
českých městech „Za záchranu škol-
ství, vzdělanosti a kultura“ organizu-
je svaz školství, jak oznámil jeho 
předseda Mgr. František Dobšík. V 
diskusi se členové sněmu vyjadřo-
vali k současné situaci v odborech i 
ve společnosti a shodli se na potře-
bě sdělit občanům doporučení k vol-
bám (i k dalším) a vyzvat je k účasti 
na protivládních demonstracích od-
borů a občanských iniciativ 17. listo-
padu v Praze na Václavském ná-
městí a v tentýž den  Ostravě na Ma-
sarykově náměstí.

Ing. Jaroslav Vlach, místopřed-
seda SHO a člen Sněmu ČMKOS

V Havířově se 15. října konala jedna z dalších pravidelných schůzí Koordinačního 
výboru důchodců OKD /KVD/. Jednání se jako host zúčastnil bývalý předseda klubu 
J.Sysel, který zavzpomínal na utváření klubu, který pokračuje v dlouholeté tradici. Bla-
hopřání k životnímu jubileu přijali předseda KVD K.Bajtek a F.Trčka. Někteří členové 
pak ve svých vystoupeních probrali výsledky prvního kola voleb do krajských zastupi-
telstev a třetiny Senátu.

Překvapivým dojmem na členy KVD zapůsobila poslankyně Parlamentu ČR za 
TOP 09 Renáta Witoszková /host jednání/, která rozvážně a bez emocí reagovala na 
připomínky M.Kočendy, Ing.Z.Weisera, Ing.J.Vilíma a J.Popowicze. Svěřila se svými 
prvními dojmy, kdy poznávala poměry v Parlamentu. Potíže jí dělalo posezení v nepo-
hodlné poslanecké lavici i agresivita některých kolegů-poslanců, kdy si bezostyšně 
skáčou do řeči a není nouze o osobní útoky. Reagovala rovněž na dotazy a připomínky 
týkající se situací, kdy ministr financí Kalousek hlídá každou korunu a ministr Drábek 
poskytuje svým zaměstnancům stotisícové odměny.

Předmětem kritiky zůstává podle členů KVD i korupce, různé podvody, zlodějna, 
anonymní akcie i majetková přiznání. Paní poslankyně prohlásila, že všechny návrhy i 
zákony jsou projednávány v poslaneckém klubu, kde by se měly ujednotit. Poslankyně 
i diskutéři si porozuměli i v tom, že v otázce zdravotnictví a sociálního pojištění vzniká 
veliký „tunel“a sdělila rovněž, že pro zachování celoživotní imunity poslanců by ruku 
nezvedla.  Po poznámce, komu chce současná vláda sloužit, když po uběhlých vol-
bách je politická mapa oranžovo-rudá, prohlásila, že v následujícím období již nechce 
pro značné znechucení politikou pokračovat ve své poslanecké kariéře.                 -jn-

p Předseda KVD K.Bajtek /vlevo/ a F.Trčka patřili k jubilantům měsíce října...

V říjnových dnech se na náš redakční 
stůl dostalo další číslo čtvrtletníku Zá-
chranář vydávaného pro báňské záchra-
náře a vedoucí techniky důlních závodů.

Na jeho titulní straně a dále v časopise 
je uveden rozsáhlý článek o záchranář-
ské akci na polském Dole Krupinski po za-
pálení metanu v roce 2011. Jedná se o 
detailní popis akce, jež byla jednou z nej-
obtížnějších za poslední léta a skončila, 
bohužel, tragicky jak pro horníky, tak pro 
záchranáře /z polského originálu přeložil 
Bc.J.Provázek/. 

K.Barták a O.Hejnic přinášejí ve svém 
příspěvku již čtvrtou část povídání z His-
torie záchranného sboru v oblasti Hamr 
na Jezeře. Zajímavou informaci sděluje 
čtenářům článek o úspěšných zkouš-

kách nového typu protivýbuchových uzá-
věr, který zpracoval profesor J.Lát. Ten 
rovněž připravil stať o těžbě, úrazech a 
bezpečnosti v čínských uhelných dolech 
v poslední době včetně názorného grafu 
vývoje uvedených ukazatelů.

S novou dýchací technikou pro báň-
ské záchranáře na HBZS Most /AirMaXX 
SL/seznamuje článek autorů Ing.J.Maš-
ka aj.Chmela.

V závěru časopisu informuje V.Smič-
ka o srpnovém křtu nové dvoudílné knihy 
slovenského autora M.Krčíka, které je vě-
novaná výbuchům na dole Handlová, a 
proto také nese název „Výbuch“. Stejný 
autor již dříve vydal knihy „Smoking a fá-
račky“ a „Prieval“.

                                        redakce ZB

Oceláři žádají o růst mezd
Odbory v severomoravských ocelář-

ských společnostech Třinecké železárny 
a ArcelorMittal Ostrava žádají v kolektiv-
ním vyjednávání pro příští rok nárůst 
mezd o násobky předpokládané inflace. 
Podle předsedy OS KOVO Josefa Stře-
duli odbory v příštím roce předpokládají 
výši inflace mezi dvěma až 2,5 procenta.

"Vstupní požadavek odborů v ocelář-
ských podnicích je násobkem předpoklá-
dané inflace. Je jednociferný a nepřekra-
čuje hodnotu deseti procent. Zaměstna-
vatelé potřebují kvalifikované zaměst-
nance, kterých není na trhu práce dosta-
tek a měly by je také podle toho zaplatit," 
řekl Středula. Třinecké železárny za-
městnávají kolem 6000 lidí, skupina Arce-
lorMittal Ostrava má přes 8000 zaměst-
nanců.

Růst mezd alespoň o inflaci je podle 
kováků minimální požadavek, s nímž 
jdou do vyjednávání o kolektivních 
smlouvách pro příští rok.

U firem, kde je ohrožena zaměstna-
nost, jsou odbory připravené jednat. "Po-
kud vedení firmy oznámí, že situace je kri-
tická, budeme žádat po zaměstnavateli 
informace, jak se na snížení příjmů bude 
podílet i majitel a management," řekl Stře-
dula. Některým firmám z kovoprůmyslu v 
očekávání další vlny krize již nyní ubývají 
zakázky a další to čeká. Jako příklad Stře-
dula uvedl kolínskou automobilku TPCA, 
která kvůli poklesu prodejů na evrop-
ských trzích redukuje počet zaměstnan-
ců.                                                  (pek)

p Pohled do jednacího sálu Sněmu ČMKOS...

S ČSOB Penzijním fondem Stabilita si smlouvu o penzijním 

připojištění (tzv. třetí pilíř) v tomto roce uzavřelo více než      

63 000 nových klientů. V souvislosti s plánovanými změnami 

od 1. 1. 2013 si také od začátku roku klienti navýšili pravidelný 

měsíční příspěvek na penzijní připojištění v průměru o více 

než 300 Kč. Průměrná výše příspěvku na nových smlouvách 

činí cca 550 Kč. 

Na penzi si v České republice spoří přibližně 4,6 milionu osob. Do konce 

září ČSOB sjednala na 63 tisíc smluv o penzijním připojištění, což je o 15 tisíc 

více než za stejné období v minulém roce. Do konce listopadu odhaduje pří-

chod až 20 tisíc dalších klientů.

 „I když je v dnešní době trh relativně nasycený, stále je mnoho lidí, kteří 

přemýšlí o sjednání penzijního připojištění. Pokud tak chtějí učinit se stávají-

cími podmínkami a výhodami, jako jsou garance černé nuly nebo možnost vý-

běru poloviny peněz po patnácti letech spoření, mají tuto možnost jen do kon-

ce listopadu. Poté se stejně jako současní klienti penzijního fondu po           

1. 1. 2013 stanou účastníky transformovaného fondu,“ říká Karel Svoboda, 

generální ředitel ČSOB Penzijního fondu Stabilita. 

Kvůli změnám týkajících se poskytování státního příspěvku se mnoho kli-

entů ČSOB Penzijního fondu Stabilita rozhodlo navýšit své pravidelné mě-

síční příspěvky. Nejčastěji si klienti navyšovali na 300 Kč, a to proto, aby si 

udrželi státní příspěvek. Stalo se tak v případě 18 % stávajících klientů. Při-

bližně 6 % klientů navýšilo svůj příspěvek na 1 000 Kč, přičemž důvodem této 

změny je získání maximálního státního příspěvku 230 Kč od Nového roku. 

Výše měsíčního příspěvku účastníka je nově stanovena takto:

Základní změny v penzijním připojištění:
Rok 2012

 Rok 2013

Klientská informační linka:

! Každý, kdo si zřídí penzijní připojištění do konce listopadu 2012, bude mo-
ci čerpat jeho současné výhody:

o Garance, že minimálně obdrží zpět to, co si vložil.
    o Možnost výběru poloviny všech naspořených peněz prostřednictvím vý-
sluhové penze (po 15 letech nebo kdykoliv poté).

  
! Dojde ke zvýšení státních příspěvků. Těm, kteří doteď měsíčně ukládali 

do 500 korun, se příspěvek sníží. Těm, kteří ukládají měsíčně 600 a výše, se 
naopak zvýší. Dosud jim stát přispíval 150 korun, nově to bude až 230 korun 
(platí pro měsíční příspěvky od 1 000 Kč a výše). Ročně tedy 2 760 korun.
! Noví klienti penzijních fondů již nebudou moci čerpat současných výhod 

stávajícího systému platných pro letošní rok (např. výsluhová penze a garan-
ce kladné nuly). Některé současné výhody naopak zůstanou – např. odklad 
zdanění výnosů, státní příspěvky (i když v jiné výši), možnost příspěvku za-
městnavatele. 
! Otevře se možnost přestupů k jinému penzijnímu fondu, ovšem rovněž na 

úkor ztráty současných výhod (možnost přestupů skončila 28. února 2012).

Jakékoliv informace k penzijnímu připojištění nebo službám penzijních 
fondů získáte na všech pobočkách ČSOB a u našich obchodních zástupců 
působících v OKD.

ČSOB Penzijní fond Stabilita - tel.  495 800 600
Informace na internetu: www.csobpf.cz
E-mail: csobpfstabilita@csob.cz
Adresa ČSOB PF Stabilita:
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

NA DOLE PASKOV DOŠLO 
KE SMRTELNÉMU ÚRAZU

V podzemí Dolu Paskov došlo v sobo-

tu 20. října večer k úrazu, při kterém byl 

usmrcen osmačtyřicetiletý pracovník ob-

sluhující důlní lokomotivy. K nešťastné 

události došlo z dosud nezjištěných pří-

čin kolem 19 hodiny přibližně 900 metrů 

pod zemí. Požárník jdoucí k výjezdu k já-

mě nejprve zahlédl jedoucí lokomotivu s 

prázdnými vozy bez řidiče, posléze obje-

vil u přípravné hráze u boku díla bezvlád-

né tělo lokomotiváře. Došlo pravděpo-

dobně k tomu, že v zúženém prostoru pří-

pravné hráze se lokomotivář z nezjiště-

ných příčin dostal tělem mimo obrys loko-

motivy do prostoru mezi jedoucí lokomo-

tivu a bok přípravné hráze. V 19.40 hod. 

lékař HBZS konstatoval smrt. 

Příčiny mimořádné události nyní vy-

šetřuje komise odborníků složená ze zá-

stupců Obvodního báňského úřadu v Ost-

ravě, vedení Dolu Paskov, společnosti 

OKD a odborářů ve spolupráci s Policií 

ČR.                                      redakce ZB

Výzva závodních výborů na Darkově
Oba závodní výbory tímto vyzývají všechny své členy k ak-

tivní účasti ve volbách do orgánů nové Základní organizace 
Dolu Darkov, a to zejména i navržením svých aktivních spolu-
pracovníků za kandidáty do těchto voleb, aby ve výboru bylo 
pokud možno co největší zastoupení různých profesí, názoro-
vých směrů i schopností komunikace. Právo navrhnout své-
ho kandidáta má každý kolektiv /pracoviště/ - úsek. Úseky      
s větším počtem odborářů mohou navrhnout více kandidátů, 
dle přílohy k volebnímu řádu, který je vyvěšen na nástěnkách 
a je k dispozici pro každé pracoviště. A udělejte to co nejdříve - 
již nyní je na to čas!  Kandidátky se uzavírají po polovině listo-
padu. Jen silný a akceschopný závodní výbor bude přínosem 
pro členskou základnu v dalším období!



Z třetího zasedání Regionální rady odborových svazů... Výbor pro BOZP fáral na Paskově

Ke Světovému dni za důstojnou práci

Z paskovského Zpravodaje odborů

Těžba skončila – rizika zůstávají

Senioři se loučili s létem

Odbory spolupracují i na regionální úrovni Důl Paskov byl tentokrát středem zájmu Výboru pro BOZP. 
Pro kontrolu stavu bezpečnosti práce byl vybrán den           
24. 10. 2012 a 5 oblastí kontroly – 1 porub, 3 čelby a dokumen-
tace zařazování pracovníků po naplnění NPE.

Kontroly se dle dohody mezi hor-

nickými odbory, státní báňskou sprá-

vou a hygienickou službou účastnili 

zástupci OS PHGN - svazový in-

spektor  Ing.Vladimír Potomák a    

Ing. Ivo Kavka, závodní inspektoři: z 

Dolu Karviná - ČSA Karel Helis, z Do-

lu ČSM Jiří Fila, z Dolu Darkov Pavel 

Halčák a „domácí“ ZIBP Petr Vavroš 

a Jindřich Lettovský. Dále se zúčast-

nil zástupce OBÚ Ostrava Ing. Ivo 

Staněk a zástupce KHS pracoviště 

Frýdek-Místek Ing. Miroslav Golúch 

a  zástupci zaměstnavatele z OKD  

Bc. Miroslav Mančař a Ing. Petr Svr-

čina  a zástupci zaměstnavatele z 

Dolu Paskov v čele  s ředitelem dolu, 

závodním dolu Ing.Vladislavem 

Szmekem.. 

Výbor pro BOZP byl při ranním vý-

běru tras seznámen se současnou 

situací i se stavem úrazovosti na Do-

le Paskov, zejména pak s poslední-

mi mimořádnými událostmi – smrtel-

ným úrazem na Dole Paskov ze dne 

20.10. a zahořením dynama Ward 

Leonardova soustrojí na 5. podlaží 

skipové budovy Dolu Paskov dne 

23.10.2012.

Hlavní zaměření kontroly se ori-

entovalo na stav cest pro chůzi. Na 

kontrolovaných trasách bylo zjištěno 

celkem 8 závad na důlních pracoviš-

tích. Stav jednotlivých tras a oblastí 

byl konzultován v závěru kontrolního 

dne na společném vyhodnocení, by-

la přednesena doporučení ze strany 

kontrolujících a bylo konstatováno, 

že nebyly shledány zásadní závady. 

Odstranění závad bude THP závodu 

zkontrolováno a o odstranění bude 

informován OBÚ v Ostravě i zástup-

ce OS PHGN. Podle stavu kontrolo-

vaných tras tak mohl Výbor pro 

BOZP konstatovat slušnou připrave-

nost tras k této kontrole.          /mak/

Třetí letošní zasedání Regionální rady odborových svazů 
Moravskoslezského kraje, které proběhlo 23. 10. v odboro-
vých prostorách frýdecko-místecké firmy Arcelor Mittal,  bylo  
zajímavé nejen svými projednávanými body programu, ale i 
exkurzí po těžkých provozech válcoven plechu. 

Tu organizačně zajistil předseda 

místní ZO a místopředseda RROS 

Luděk Lúčan.  Po kontrole usnesení 

z minulých zasedání zhodnotila prv-

ní  místopředsedkyně RROS       

Mgr. Dagmar Regelová akci „Kulatý 

stůl MSK“, která i vzhledem k oprav-

du reprezentativní účasti zaměstna-

vatelů, zástupců kraje a ČMKOS, 

měla jednoznačně velmi vysokou 

úroveň. Informace z jednání Sněmu 

Českomoravské konfederace odbo-

rových svazů a z odborové konfe-

rence Vize ČMKOS 2012 podal 

účastník obou akcí Ing. Jaroslav   

Vlach, který zdůraznil zásadní myš-

lenky – tato vláda si důvěru lidí neza-

slouží.  Regionálním právním pora-

denstvím a jeho postupným omezo-

váním v důsledku šetření se ve 

svém vystoupení zabývala JUDr. Jar-

mila Podhajská.  Od zástupců jed-

notlivých odborových svazů zazně-

ly, jak obavy z budoucnosti, tak i opti-

mistické názory. Na OS vědy a vý-

zkumu (Dr. Ing. P. Konečný) dopadá 

snižování financí Akademii, ale ještě 

to jde. Dobré výsledky jsou i v pů-

sobnosti OS ECHO (F. Salamono-

vá), kde se očekává 13. plat v plné 

výši a špatně na tom nejsou ani ně-

které firmy v rámci svazu KOVO (Tři-

nec-A. Kubíček, Vítkovice – K. Hofe-

rek, Hyundai), ale vážné potíže lze 

očekávat u armády (D. Piskláková), 

textilu (P. Dobíšková), státních orgá-

nů (L. Chovanec), potravin (M. Škol-

níková) a České pošty (V. Filipská). 

Na slibované zvýšení financí asi bu-

dou marně čekat ve školství          

(Mgr. D. Regelová) a spíše lze oče-

kávat snižování stavů. Pavel Hlině-

ný seznámil členy RROS se situací v          

OS PHGN, kde se připravuje de-

monstrace před Úřadem vlády k tě-

žebním limitům, začíná kolektivní vy-

jednávání ovlivněné prudkým pokle-

sem cen uhlí a snížením odbytu. Hor-

níci mají také obavy o pracovní 

místa, i když žádné jejich masívní 

snižování se nečeká. Vítaným zpes-

třením byla velice zajímavá prohlíd-

ka provozů válcoven plechu. Za do-

provodu a odborného výkladu před-

sedy a místopředsedy ZO se účast-

níci seznámili s historií firmy, se sta-

rými i super novými technologiemi a 

s pracovními a sociálními podmín-

kami zaměstnanců.  

       Ing. Jarfoslav Vlach,

       místopředseda RROS MSK

pÚčastníci jednání Regionální rady odborových svazů MSK...

Členové a příznivci Klubu hornických důchodců Dolu František /KHD/ v 

Horní Suché neznají, co je to nuda. Dne 12. července na Letní slavnosti vítali 

léto a ve čtvrtek 25. října se s ním v Domečku loučili.  

Přes devadesát účastníků této akce uvítal předseda KHD R. Konopka a zá-

roveň omluvil předsedu Občanského sdružení svaté Barbory a tiskového 

mluvčího V. Sobola, který musel plnit jiné naléhavé povinnosti. Podle slov 

předsedy Konopky se prý ale bude snažit přijít mezi seniory 6. prosince na 

oslavy svaté Barbory.

Jako kdykoli předtím, tak i tentokráte byly v rekordní době vyprodány do-

mácí koláče, zákusky i frgály. Milovníci dobrého jídla si pochutnali na pleska-

nici na grilu s chlebem i na klobáskách, které vyudil zkušený J. Pawlas. Ta-

nečním párům stačila i reprodukovaná hudba a několik nadšenců zkoušelo 

své šance u kola štěstí. Loučení s létem tedy nebylo nijak smutné, ale nao-

pak plné dobré pohody.                                                        Text a foto:  -jn- 

p Předseda KHD R.Konopka při uvítání účastníků akce “Loučení s létem”...
p Předseda Základní odborové organiza-
ce OS PHGN Dolu Paskov  R.Palička... 

Vážení kolegové, 

vychází další číslo odborového zpravodaje. Úvod zpravodaje vždy patřil 

předsedovi, a tak v tom zkusím pokračovat. Začal bych poděkováním všem, 

kteří mi dali ve volbách hlas. Uvědomuji si, jakou zodpovědnost jsem tím na 

sebe vzal, vím a v této práci to poznávám každý den, že přes veškeré úsilí ně-

které lidi zklamu, ale pevně věřím, 

že takových lidí bude co nejmé-

ně. Od voleb uplynulo již půl roku, 

nový závodní výbor se za tu dobu 

zaběhl a snaží se pracovat ku pro-

spěchu vás všech. Proto vás chci 

požádat, ať se na členy závodní-

ho výboru obracíte se svými pra-

covními problémy, a ti je mohou 

pomoci účinně řešit na jednáních 

ZV. Čeká nás nelehké období vy-

jednávání Kolektivní smlouvy a 

dalších úkolů, o kterých vás infor-

mujeme na jiných místech zpra-

vodaje. 

Rostislav Palička, předseda 

ZV OS Dolu Paskov

Sněm ČMKOS na svém zasedání dne 2.10. 2012 přijal násle-
dující prohlášení, z něhož uvádíme:

ČMKOS a odborové svazy v ní 

sdružené se hlásí ke Světovému dni 

za důstojnou práci /7. října/, vědomy 

si toho, že změnit tento globální vý-

voj může pouze účinný postup dů-

sledně založený na solidaritě, na do-

držování lidských práv, tedy i sociál-

ních a odborových práv, jak je garan-

tují úmluvy a smlouvy OSN a MOP. V 

evropském kontextu jde i o doku-

menty Rady Evropy a EU. Důležitá 

je v tomto směru i Listina základních 

práv EU. Proto ČMKOS a odborové 

svazy vyzývají příslušné orgány Čes-

ké republiky, aby odmítly výjimku z 

Listiny základních práv Evropské 

unie požadovanou pro naši zemi pre-

zidentem Václavem Klausem i vlá-

dou ČR.

 ČMKOS a odborové svazy se do 

akcí u příležitosti Světového dne za 

důstojnou práci zapojují svojí kam-

paní za prosazení své vize „Co chtějí 

odbory pro ČR“. Cílem je obnova 

ekonomického růstu, zajištění kvalit-

ních pracovních míst, zabránění škr-

tům ve veřejných financích a daleko-

sáhlým asociálním reformám dů-

chodového systému, ve zdravotnic-

tví, sociálních službách, školství atd. 

To by mělo zabránit rozbití základů 

solidarity a sociální soudržnosti, ná-

růstu chudoby a sociálního vylouče-

ní a celkovému snižování životní 

úrovně většiny obyvatel ČR.

 Ve své vizi přicházejí odbory s řa-

dou konkrétních návrhů v přesvěd-

čení, že aktivní hospodářskou politi-

kou lze dosáhnout mnoha korekcí 

současného nepříznivého vývoje 

tak, aby dopady krize na životní úro-

veň širokých vrstev obyvatelstva by-

ly co nejmenší a zároveň aby se kon-

kurenční schopnost českých výrob-

ců zvyšovala odpovídajícím způso-

bem.

Proto Sněm ČMKOS vyzývá vlá-

du České republiky, aby vzala ná-

vrhy ČMKOS s plnou vážností a od-

povědností a aby všechna další zá-

važná rozhodnutí byla přijímána v 

diskusi se sociálními partnery na zá-

kladě skutečného sociálního dialogu 

a širokého celospolečenského kon-

sensu.                                        red

Porubský Dům kultury Poklad hostil v polovině října účastníky akce 

„Techné“, kterou tvořilo promítání klubových videofilmů. Ve středu 17. října 

se představila technička bezpečnosti krajiny DIAMO s.p., odštěpný závod 

Odra Ing.A.Orlíková s přednáškou „K investičnímu záměru intravilánu města 

Ostravy z pohledu správce zajištění starých důlních děl“. 

Ing.A.Orlíková připomenula, že historie Ostravy je v posledních třech sto-

letích spojená s těžbou uhlí a výrobou železa. Již od roku 1782 se datují po-

čátky Dolu Anselm, prvního hlubinného dolu ostravského revíru. Výroba žele-

za ve Vítkovicích byla zahájena v roce 1830. Rychlý rozvoj tohoto odvětví dál 

podněcoval těžbu uhlí a začal měnit tvář krajiny. 

S postupem času těžba uhlí upadala, mnohá naleziště byla vytěžena a do-

ly byly opuštěny. Po roce 1989 byly činné ostravské doly uzavřeny v důsled-

ku špatných ekonomických výsledků. 

Souběžně byly řešeny negativní projevy hornické činnosti, zejména vý-

stup důlních plynů /metan/ na povrch. V intravilánu města Ostravy se v sou-

časné době nachází 131 zajištěných nebo likvidovaných důlních, jejichž sou-

částí jsou oplocené odplyňovací komínky a více než sto oplocených odply-

ňovacích vrtů do stařin vyrubaných slojí, realizovaných v rámci řešení hava-

rijních výstupů důlních plynů na povrch.

Distribuce vytěženého plynu z důlní degazace byla zajišťována více než 

35 let prostřednictvím Severomoravských plynáren. 

V současné době je distribuce degazačního a těženého plynu zajištěna au-

tonomní plynárenskou soustavou organizace Green Gas DPB a.s., která do-

sahuje délky asi 152 kilometrů. Distribuční soustava pokrývá jak činné, tak i 

utlumené doly s tím, že navzájem propojuje oblasti ostravsko-karvinskou a 

paskovskou.                                                                              Jan Navrátil
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V bitvě u Little Big Hornu Siouxové smetli ze
světa sedmou kavalerii generála Georga
Armstronga Custera. Padlo všech 260 mužů
a uprostřed nich i ... (1.tajenka). Nepřežil
nikdo, kdo by mohl podat ... (2.tajenka)
“z hlediska bílého muže”. Naživu zůstal jen 
jediný kůň, ten pak na přehlídkách znovu
postavené sedmé kavalerie kráčel v čele,
zahalen plukovní vlajkou.
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Zaměstnanci JSW stávkovali
V polské těžební společnosti JSW 

/Jastrzębska Spółka Węglowa/ se 19. říj-
na 2012 konala jednodenní stávka, je-
jímž předmětem sporu je nedodržování 
pracovního práva a kolektivní smlouvy 
uzavřené v květnu minulého roku. V ote-
vřeném dopise zaměstnanců se píše, že 
dochází k otevřenému porušování záko-
na. Stávka je výstrahou i pro pracovníky 
dodavatelských firem, které chce společ-
ně se zaměstnanci v nejbližší době vyřa-
dit z provozu.

Celý kolektivní spor se sice obě strany 
snažily urovnat, ale jednání ve dnech 17. 
a 18. října nepřinesla výsledek.

Vedení JSW chtělo ukončit kolektivní 
spor svým návrhem zvýšení průměrných 
mezd od října o 3 procenta a jednorázo-
vou odměnou pro každého pracovníka o 
1 tisíc zlotých. Přitom zaměstnavatel sou-
časně garantuje vzrůst mezd v letech 
2013 až 2017 o růst inflace v každém ro-
ce.

Na tento návrh odbory nepřistoupily a 
navrhly růst mezd od října o 3,8 procenta 
společně s jednorázovou odměnou 2,5 
tisíce zlotých.  

Tento návrh zase nevyhovoval straně 
zaměstnavatele, když to zdůvodnila hos-
podářskou krizí a špatnou situací v hor-
nictví. Podle vedení společnosti by to 
ohrozilo finanční zabezpečení firmy a sta-
bilitu pracovních míst pro více než 23 ti-
síc pracovníků, včetně zájmů akcionářů.

Společnost JSW má na skládkách 
mnoho tun uhlí, protože se poptávka na 
koksovatelné uhlí snížila s ohledem na 
omezení výroby oceli v celém světě. 
Spadly také ceny koksovatelného uhlí.

Situace se možná zlepší v polovině 
roku 2013, bude to ale záležet na tempu 
rozvoje ekonomiky zemí jako je Čína a In-
die. Poslední zprávy však nehýří optimis-
mem, když čínská „lokomotiva“ zpomalu-
je více, než se očekávalo. Zdroj: wpn.pl

Renault Clio R.S. v Paříži 2012
Pozor! Nové Clio R.S. /snímky nahoře/ je tady. A přichází s naprosto radikální změ-

nou koncepce. Atmosféra je mrtvá, ať žije 1.6 Turbo a dvouspojková převodovka.
Ať už je vám značka Renault sympatická nebo ne, nejspíš jste byli ochotni připustit, 

že na hot-hatchi Renault Clio Renault Sport „něco je“. Jednak je to auto, co se skvěle 
řídí, ještě lépe jezdí a i dnes, na sklonku kariéry, patří ke špičce ve své kategorii, sou-
časně ale šlo po odchodu Hondy Civic Type R o jediný výkonný hot-hatch, jenž se dal 
koupit s atmosférickým motorem.

Vůbec nepochybujeme tom, že se i nové Clio R.S. vrátí na absolutní vrchol, co se 
schopností týče, nově ale odpadne uvažování té zapšklé konzervativní komunity 
„rozhodoval jsem se mezi ... a vyhrál to renault, protože má atmosféru". I tento model 
totiž nakonec podlehl a od roku 2013 už budeme jeho jméno vyslovovat jedním de-
chem s 1.6 Turbo. Motor 1.6 Turbo Renaultsport 200 má, jak název napovídá, výkon 
200 koní (147 kW), tedy stejně, jako dosavadní atmosférický dvoulitr, ale při 6000, niko-
li 7100 otáčkách. A má také točivý moment 240 Nm už v 1750 otáčkách a neklesá do 
5600 ot/min, zatímco dosud si muselo vystačit s 215 Nm při 5400/min.

Smutný okamžik pro příznivce atmosférického plnění, říkáte si? Ale to není všech-
no! Po vzoru hot-hatchů z koncernu Volkswagen bude Clio R.S. v nabídce pouze(!) s 
dvouspojkovou šestistupňovou převodovkou EDC. Ne, že by manuál v cliu byl někdy 
nějaký zázrak, ale není to až příliš radikální proměna? Co na tom, že v módu Race 
zvládne přeřadit za 150 ms…

Standardním nastavením auta bude šasi Sport, které by opět mělo zvládat každo-
denní jízdu i ostřejší svezení, pro větší puristy bude opět připravena verze Cup, která 
je o 15 % tužší a snižuje světlost o 5 mm. Zpomalovat budou auto větší 320mm kotou-
če, ale nebojte se, vejdou se do standardních 17“ kol, osmnáctky ale budou k dispozici 
za příplatek.

V autě nebude chybět ani „kouzelné tlačítko“ R.S. Drive. To změní nastavení ode-
zvy motoru, převodovky a tuhost řízení. Další zajímavou vychytávkou bude R-Soud Ef-
fect, jenž bude do reproduktorů pouštět realistický zvuk některých z ikonických motorů 
Renault. Časy se holt mění... Zdroj: auto.cz

Trestní oznámení na prodávajícího
auta s přetočeným tachometrem

Spotřeba uhlí v EU prudce roste

Aktuální témata pro tuto dobu...

Země Evropské unie v letošním roce prudce zvyšují spotře-
bu uhlí v energetice na úkor čistšího, ale dražšího plynu, a emi-
se skleníkových plynů v EU kvůli tomu navzdory dalekosáh-
lým cílům paradoxně rostou. 

To kontrastuje s vývojem ve Spoje-
ných státech, kde emise letos dál klesají, 
přestože USA ke Kjótskému protokolu ne-
přistoupily a celonárodní plán snižování 
emisí nemají. V USA elektrárny přechá-
zejí na mnohem levnější břidlicový plyn a 
přebytky amerického uhlí se vyvážejí do 
Evropy, napsala agentura Reuters. 

Už loni se americké emise oxidu uhli-
čitého v energetice díky hromadnému 
přechodu elektráren z uhlí na zemní plyn 
propadly na minimum za 20 let. Zasloužil 
se o to prudký a nikým neplánovaný růst 
produkce plynu z břidlicových hornin, dí-
ky němuž se Spojené státy za posled-
ních několik let staly z největšího světo-
vého dovozce plynu zcela soběstačnými. 
"Břidlicová revoluce" srazila v USA ceny 
plynu na zhruba pětinu úrovně v Evropě.

Evropský dovoz uhlí z USA v prvním 
čtvrtletí vzrostl meziročně o 29 procent. 
To podle výzkumné firmy Bernstein Re-
search snížilo evropskou spotřebu plynu 
o zhruba 85 milion krychlových metrů 
denně. Ceny nyní v Evropě rostou kvůli 
udržování jejich návaznosti na rostoucí 
ceny ropy a také v důsledku zvýšené po-
ptávky Japonska po zkapalněném plynu 
jako náhradě za uzavřené jaderné elek-
trárny.

Výhody uhlí dokládá situace v Němec-
ku. Podle údajů Reuters vydělávají letos 
německé energetické koncerny jako 
E.ON a RWE v elektrárnách spalujících 
uhlí v průměru 6,5 eura na megawattho-
dinu, zatímco při spalování plynu naopak 

inkasují ztrátu 7,9 eura na MWh.
"V Evropě by se cena uhlí musela zvý-

šit o 50 procent, než by se smazala její ce-
nová výhoda nad plynem," řekl analytik 
francouzské banky Société Générale Pa-
olo Coghe. Ve Francii, která většinu elek-
třiny vyrábí v jaderných elektrárnách, 
vzrostla v prvních osmi měsících tohoto 
roku produkce uhelných elektráren o 44 
procent. Spotřeba uhlí v Británii se v prv-
ním pololetí zvýšila o 43 procent.

Navzdory plánům německých ener-
getických koncernů na výstavbu celé řa-
dy nových uhelných zdrojů firmy z mo-
hutně subvencovaného odvětví obnovi-
telných zdrojů doufají, že trend růstu spo-
třeby uhlí brzy skončí, protože to je prý 
"politicky rozhodnuto". 

"Země EU se zavázaly k cíli pro obno-
vitelné zdroje pro rok 2020, takže čeká-
me, že kapacity obnovitelné energie po-
rostou," řekl Morten Hultberg Buchgreitz 
z divize větrné energie společnosti 
DONG Energy.

Analytici poukazují na to, že některé 
evropské uhelné elektrárny by měly být 
příští rok v rámci programu snižování emi-
sí uzavřeny. Od hromadného přechodu 
ke spalování uhlí by mohl výrobce odra-
dit předpokládaný růst cen emisních po-
volenek, které letos klesly na rekordní mi-
nimum kolem sedmi eur za tunu. EIA na-
víc předpovídá, že spotřeba uhlí v USA 
příští rok kvůli očekávanému zdražení 
plynu opět poroste, takže možnost jeho 
vývozu do EU se omezí.                     red

Spotřebitel koupí ojeté auto v autobazaru a zjistí, že mu pro-
dávající prodal auto s přetočeným tachometrem. Tachometr 
vykazuje méně najetých kilometrů, než je tomu ve skutečnos-
ti. V tomto případě je možné řešit spor jednak občanskoprávní 
cestou – odstoupením od smlouvy anebo se obrátit na Státní 
zastupitelství nebo na Policii ČR a podat trestní oznámení.

Kdy je tento vzor vhodný?
Přetočení tachometru při prodeji oje-

tého automobilu je možné kvalifikovat ja-
ko trestný čin podvodu nebo poškozová-
ní spotřebitele. Trestného činu podvodu 
se dopustí ten, kdo ke škodě cizího ma-
jetku sebe nebo jiného obohatí tím, že 
uvede někoho v omyl, využije něčího 
omylu nebo zamlčí podstatné skutečnos-
ti, a způsobí tak na cizím majetku škodu 
nikoli nepatrnou. Trestného činu poško-
zování spotřebitele se dopustí ten, kdo 
na cizím majetku způsobí škodu nikoli ne-
patrnou tím, že poškozuje spotřebitele 
zejména tak, že je šidí na jakosti, množ-
ství nebo hmotnosti zboží, nebo kdo uve-
de ve větším rozsahu na trh výrobky, prá-
ce nebo služby a zatají přitom jejich pod-
statné vady. Škodou nikoli nepatrnou se 
rozumí škoda dosahující částky nejméně 
5000 Kč. Podat trestní oznámení je vhod-
né tehdy, jestliže spotřebitel může proká-
zat, že k přetočení tachometru skutečně 
došlo a vznikla mu škoda, která je vyšší 
než 5000 Kč.

Jak tento vzor použít?
Trestní oznámení může podat kdoko-

liv, nemusí to být jen osoba poškozená 
trestným činem. Trestní oznámení lze po-
dat ústně do protokolu buď přímo na slu-
žebně Policie ČR, či na Státním zastupi-
telství. Podat jej můžete i písemně. V na-
léhavých případech je možné podat 
trestní oznámení třeba i telefonicky. V 
trestním oznámení by zejména mělo být 
uvedeno:
! kdo trestní oznámení podává,
! podrobné vylíčení skutku, kterého se 

trestní oznámení týká (přetočení tacho-
metru),
! označení místa a času spáchání údaj-

ného trestného činu,
! označení podezřelého, který se mohl 

dopustit trestného činu (je-li znám),
! označení svědků a dalších důkazů   

(jsou-li známy).
Upozornění
Po zadání identifikačního čísla VIN au-

tomobilu systému Autotracer na adrese 
www.autotracer.cz nebo www.zkontroluj-
siauto.cz se uživateli zobrazí informace o 
měsíci a roku výroby vozidla, umístění 
identifikátorů vozu, technická data, zda 
je auto vedeno jako odcizené či zda není 
v majetku některé z leasingových firem. 
Vedle toho zobrazí historii stavu počtu 
ujetých kilometrů podle servisních kont-
rol. Kupon na prověření jednoho vozidla 
stojí 498 Kč.

Důležité zákony a dokumenty
! Trestní zákoník, č. 40/2009 Sb. (§ 

209, § 253)
! Trestní řád, č. 141/1961 Sb. (§ 158)
! Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 

Sb. (§ 616)
Související vzory
Odstoupení od kupní smlouvy pro pře-

točený tachometr
Obecná doporučení
Před použitím tohoto vzoru je nutné si 

ověřit zejména podle výše uvedených 
podmínek, zda je vhodný pro danou kon-
krétní situaci. Text vzoru je potřeba upra-
vit podle skutečného případu. Výsledný 
text se musí vlastnoručně podepsat. Do-
poručujeme ho vytisknout ve dvou kopi-
ích – jednu pro adresáta a druhou pro 
spotřebitele k uložení do složky sporu. 
Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nej-
lépe s dodejkou. V případě osobního pře-
dání stačí nechat podepsat převzetí na 
kopii. V případě přikládání různých do-
kladů k dopisu je doporučujeme zasílat v 
kopii (v případě nutnosti ověřené) a origi-
nál si ponechat. Názvy příloh, včetně je-
jich dat (jsou-li datované), doporučujeme 
v dopisu uvést. Tento vzor nemůže na-
hradit odbornou právní konzultaci. Není-
li si spotřebitel jist ohledně svých práv a 
rizik při jejich prosazování, doporučuje-

me, aby oslovil advokáta. Pro spotřebite-
le znalé svých práv a podmínek jejich 
uplatňování však může napomoci k jejich 
účinnému prosazení.

Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail
Policie ČR či Státní zastupitelství
Adresa
Praha, 1. prosince 2011
Oznámení o podezření ze spáchání 

trestního činu
Vážení,
ve smyslu § 158 odst. 1 zákona         

č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soud-
ním (trestní řád) podávám tímto trestní 
oznámení pro okolnosti nasvědčující to-
mu, že byl spáchán trestný čin podle § 
209 trestního zákoníku – podvodu, a to 
neznámým pachatelem. Dne … jsem 
koupil automobil ….. (typ, značka, rok vý-
roby detailní popis) v autobazaru ….. (do-
plnit název firmy, IČ, sídlo) za ….. Kč. Při 
koupi automobilu se mnou jednal za-
městnanec ….. (jméno, popř. popis), kte-
rý mě ujistil, že automobil je bez vad a že 
počet vykázaných ujetých kilometrů na 
tachometru odpovídá skutečnosti. Ta-
chometr vykazuje ….. najetých km. Poz-
ději po převedení vlastnického práva k 
automobilu na mou osobu jsem zjistil na 
www.autotracer.cz, že automobil může 
mít najeto až ….. km.

Obrátil jsem se na autobazar s dota-
zem, jak je možné, že se údaje takto liší, 
ale neobdržel jsem žádnou odpověď. Za-
městnanci autobazaru se mnou odmítají 
komunikovat. Vzhledem k tomu, že rok 
výroby je ….., tachometr vykazuje ….. na-
jetých kilometrů, což odpovídá i ceně ….. 
Kč, kterou jsem zaplatil. Pokud však auto-
mobil má najeto ….. km, pak by cena au-
tomobilu měla být o 50 000 Kč nižší.

Na základě výše uvedených skuteč-
ností se domnívám, že mně neznámá 
osoba způsobila přetočením tachometru 
na automobilu škodu dosahující částky 
nejméně 50 000 Kč.

..............................................
(vlastnoruční podpis)
Přílohy:
Listinné důkazy, fotografie apod.
Zdroj: dTest.cz

Vzor:


