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Zástupci 2 tisíc odborářů z Dolu Darkov se sešli na výroční odborové konferenci…

Schválili rozpočet na letošní rok
Už tradičně se takřka 70 delegátů základní odborové organizace z Dolu Darkov sešlo 30. dubna v krytu CO na konferenci,
aby vyhodnotili svou činnost za uplynulé období a schválili
rozpočet na letošní rok.
V úvodu jednání přivítal předseda
ZO Ing.L.Procházka přítomné delegáty a hosty, kteří se hned dostali ke
slovu. Jako první vystoupil ekonomicko-personální náměstek
Ing.J.Jurášek, který nejprve delegáty seznámil s ekonomickými výsledky OKD i Dolu Darkov k 29. dubnu.
Je nutno konstatovat, že většina parametrů obchodního plánu je plněna, ať se to týká výše těžby /2716 kt
tj. +104 kt/ nebo vyražené metráže
/18796 metrů tj. +431 m/. Mínus je
pouze v odbytu a hlavně v tom, že na
skládkách leží více než 1 milion ne-

prodaného uhlí. Hovořil rovněž o
úsporných opatřeních a snižování
stavů zejména na straně dodavatelských firem. „Zodpovědnost za řešení daného stavu je i na straně odborů“, řekl náměstek. Slova Ing.J.Juráška potvrdil ve svém vystoupení
provozní náměstek Ing.J.Huplík, který připomněl přítomným vazby těžebního průmyslu na světovou ekonomiku a zejména na ocelářský průmysl, který je v recesi. Zdůraznil
však, že darkovské uhlí je na trhu žádané a důl dostal příležitost navýšit
letos svou těžbu až na 2,5 milionu

tun. Nakonec řekl: „Chceme stabilizovat naše pracovní síly a v klidu pracovat“. Na vystoupení zástupců vedení hned reagoval předseda SHO
Ing.J.Pytlík, když popsal situaci v kolektivním vyjednávání, kde zatím nedošlo k dohodě. Vedení OKD navíc
přišlo s návrhem, aby odbory přistoupily na zrušení přídavku na dovolenou bez náhrady vzhledem k ekonomické situaci firmy. Odbory rozhodně na tento návrh nemohou přistoupit zvláště, když si připomenou
rok 2009, kdy byla podobná situace
a společnost zaznamenala čistý zisk
1,5 miliardy korun při snížení mezd
zaměstnanců takřka o 10 procent.
Odbory jsou ochotny vyjednávat a

pokračování na str.č.2
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Snímek delegátů při schvalování programu jednání odborové konference na Dole Darkov...

Posilování sociálního dialogu
V zařízení Barborka u lokality ČSA Dolu Karviná se 13. května konala konference na téma „Posílení sociálního dialogu v
odvětví těžebního průmyslu s využitím mezinárodní spolupráce“.
Organizátoři akce SIBP Ing.I.Kavka a
Ing.V.Potomák připravili pro více než 60
účastníků (převážně závodní a úsekoví
inspektoři bezpečnosti práce z OKD i dalších firem) zajímavý program, v jehož první části vystoupili přednášející zejména k
problematice oblasti BOZP, ve druhé části to byl pohled EU na tuto oblast.
Jako první vystoupil předseda SHO
Ing.J.Pytlík, který přítomným vysvětlil cíle sociálního dialogu mezi odbory a zaměstnavateli a pak popsal aktuální situaci ve vyjednávání Kolektivní smlouvy
OKD, kterou se nedaří zatím dohodnout.
Za společnost OKD vystoupil zástupce útvaru OBHP Ing.P.Beránek, který se
věnoval tématu „mikroklima“ v podzemí.
Popsal základní parametry, z kterých se
vychází při určování, zda pracoviště budou vedena v režimu s mikroklimatickými
přestávkami. Uvedl, že zaměstnavatel

se snaží řešit složitou situaci i centrální
klimatizací, která byla dosud vybudována na Dole ČSM a lokalitě ČSA Dolu Karviná, další výstavba začíná na Dole Paskov. K uvedenému tématu proběhla
„živá“ diskuse, která se týkala hlavně dodržování mikroklimatických přestávek.
Dalším přednášejícím byl zástupce
útvaru kontroly OKD Ing.L.Dombrovský,
který přítomné seznámil s bojem proti drogám. V této souvislosti předvedl zařízení
firmy Dräger Drug Test 5000, které je
schopno rozeznat šest nejběžnějších
drog užívaných v naší republice. Popsal i
metodiku měření a postup v případě, kdy
je nález pozitivní.
Posledním přednášejícím byl
Ing.V.Kempa, který již 13 let pracuje v
Bruselu a zabývá se jako expert oblastí
BOZP v rámci Evropské odborové konfederace. Témata jako jsou například stres

při práci, řízení BOZP jsou tím, co má vliv
na vytváření pracovních podmínek. Připomněl, že v EU je každoročně evidováno 167 tisíc mrtvých lidí, jejichž úmrtí nastalo jako následek pracovního úrazu /z
toho 6 tisíc zemře přímo/. Popsal pak instituce, legislativu a strategie, které se oblastí BOZP zabývají. Hovořil i o Evropském sociálním dialogu a Evropské rámcové dohodě, které jsou těmi akty, jež vytváření podmínky pro řešení problematiky pracovních podmínek v každém státě.
Nakonec proběhla diskuse k brožuře, kterou pro účastníky konference připravil
Ing.V.Kempa. Jejími tématy kromě sociálního dialogu, energetické koncepce a
priorit EU byly také srovnávací tabulky
průměrných mezd a důchodů /i těch hornických/ v některých státech EU. A to vyvolalo velký ohlas i v souvislosti právě s
dialogem se zaměstnavateli, kteří se často nechovají podle vzorových pravidel.
Celou debatu nakonec ukončil Ing.I.Kavka, když řekl: “Samo se to nezmění, musíme jako odbory něco dělat!“
Tím byla konference ukončena.
redakce ZB

Kdy bude konečně nová
Kolektivní smlouva OKD?
To si dnes nikdo netroufá říci. Situace v OKD se nezlepšila a tak se vyjednávání kolektivní smlouvy neúnosně protahuje.
1. Srpen 2012 - předání odborového návrhu Kolektivní smlouvy 20132017 zaměstnavateli. Základem znění byla minulá kolektivní smlouva s důrazem na růst tarifů ve výši 6 % a navýšení příspěvku na penzijní připojištění.
2. První kolo vyjednávání bylo 7.9.2012, kde zaměstnavatel návrh odborů
formálně odmítl s tím, že ve lhůtě 14 dnů předloží vlastní návrh.
3. Druhé kolo vyjednávání se uskutečnilo 2. 10. 2012. Zaměstnavatel zde
předložil odborům svůj návrh kolektivní smlouvy. Odbory požadovaly jednat
o svém návrhu, protože návrh zaměstnavatele byl nekompletní a neobsahoval konkrétní údaje o růstu mezd.
4. Na jednání dne 18.10.2012 se obě strany dohodly téměř na celém znění
částí I. až III. kolektivní smlouvy.
5. Další kolo jednání proběhlo dne 2.11.2012, kdy se podařilo sjednat, až
na určité drobnosti, část IV. až část VI. kolektivní smlouvy.
Odbory požadovaly, aby se na příštím jednání přistoupilo k projednávání
mzdové části kolektivní smlouvy. Zaměstnavatel opět nesouhlasil a trval na
projednání ostatních částí kolektivní smlouvy, s tím, že mzdová oblast bude
projednávána až na závěr.
6. Páté kolo proběhlo dne 20.11.2012 a byly sjednány v zásadě všechny
části kolektivní smlouvy kromě mzdové části a příloh č.1 až č.6. Zaměstnavatel však předložil překvapující návrhy:
- nulový růst tarifů pro rok 2013,
- závislost přídavku na dovolenou a přídavku na Vánoce na dosaženém
zisku. Při nulovém zisku by přídavek na dovolenou a Vánoce vůbec nebyl vyplacen. Odborové organizace tento návrh zásadně odmítly.
7. V šestém kole (10.12.2012) a sedmém kole (4.1.2013) vyjednávání začal boj o mzdy zaměstnanců. Protože zaměstnavatel odmítal veškeré mzdové návrhy odborů, tak se obě strany dohodly, že v první polovině roku 2013
budou zachovány tarify z roku 2012 a přídavek na dovolenou!
Odbory ustoupily od návrhu 6 % růstu tarifů, ale trvají na zachování reálných mezd v souladu s „Kolektivní smlouvou vyššího stupně“, která byla sjednána a pak následně podepsána dne 6. prosince 2012!
8. Zatím poslední kolo vyjednávání proběhlo dne 22.2.2013. Návrhy odborů na mzdovou část byly opět zamítnuty. Byly pouze sjednány nové
„Katalogy příkladů pracovních činností“.
9. Během kolektivního vyjednávání probíhalo souběžně mnoho jednání v
tzv. pracovních skupinách, které dopřesňovaly např. znění katalogů činností
a ostatních textových částí kolektivní smlouvy.
10. Na konci dubna předložil zaměstnavatel další šokující návrh, a to se
zrušením přídavku na dovolenou. Odbory vyslovily zásadní nesouhlas s tímto návrhem. Odborové organizace si tento návrh zaměstnavatele prodiskutovaly se zaměstnanci a ti vyslovili v drtivé většině nesouhlas se zrušením přídavku na dovolenou. Z diskuze se zaměstnanci vznikly různé připomínky na
hospodaření společnosti a také návrhy na úspory, které byly předány zaměstnavateli.
11. Odborové organizace působící v OKD se sešly dne 6.5.2013, aby se
pokusily reagovat na návrhy zaměstnavatele a připravit nový návrh ve mzdové oblasti.
Zatím poslední vstřícný návrh odborů vůči zaměstnavateli považuje za prioritu zachování reálné mzdy. Dále odbory navrhují zachování přídavku na dovolenou s tím, že desetinásobek by byl vyplacen v červnu a pak čtyřnásobek
v měsíci srpnu. Odbory ustoupily od růstu tarifů v tomto roce s tím, že navrhují růst o 3 % až od ledna 2014. Tyto návrhy odbory ale podmiňují podpisem
„Kolektivní smlouvy 2013-2017“. Odborové organizace vyzvaly zároveň k pokračování kolektivního vyjednávání.
V minulém týdnu proběhla krátká schůzka s vedením OKD. Bylo dohodnuto, že odborovým organizacím budou dne 17.5.2013 poskytnuty informace z
jednání z představenstva. Další kolo vyjednávání je připraveno na 20. května
2013. Snad zaměstnavatel vyslyší názory zaměstnanců a podaří se konečně dohodnout „Kolektivní smlouvu 2013-2017“.
Ing. J. Pytlík, předseda SHO
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Účastníci konference pozorně naslouchali jednotlivým přednášejícím...

Zástupci 2 tisíc odborářů z Dolu Darkov se sešli na výroční odborové konferenci…

Schválili rozpočet na letošní rok
pokračování ze str.č.1
případně souhlasit s určitým snížením přídavku na dovolenou nebo Vánoce s tím, že bude zajištěno splnění výplaty reálné mzdy zaměstnancům OKD.
V následné diskusi zazněly dotazy k ceně ražby důlních děl, k plánu
dovolených a nakonec zazněl i
úsměvný návrh k prodeji uhlí na
skládkách zaměstnancům, aby byl
dostatek peněz.
Dalším bodem jednání byla zpráva o činnosti, kterou přednesl předseda ZO Ing.L.Procházka. Ten připravil přehled aktivit členů odborů od
zasedání ZV, přes kolektivní vyjednávání a jednání s vedením VOJ, až
po kontrolní činnost odborů v oblasti
BOZP. Ta zahrnuje jak práci ÚIBP v
provozu, tak práci ZIBP při kontrolní
činnosti, šetření pracovních úrazů,
účast při prověrkách bezpečnosti nebo fárání Výboru pro BOZP.
Odbory rovněž připravují a organizují v rámci finančních možností
mimopracovní aktivity prostřednictvím kulturní a sportovní komise, akce pro zaměstnance a rodinné příslušníky - například zájezd na Floru
Olomouc, na rybářský veletrh v Brně, autosalon v Brně, zájezd do
Chorvatska, zájezd do Českého
Krumlova a okolí, do Ústí nad Labem, Mladé Boleslavi a okolí, letecký zájezd do Bulharska a zájezd do
Prahy na muzikál, dále organizují 2

turnaje v bowlingu a počátkem června i turnaj ve fotbale. Koncem května připravují organizačně náročný
kulturně společenský aktiv jubilantů
důchodců bývalých lokalit Barbory,
Gabriely, Darkova a 9.května, kterého by se mělo účastnit 220 bývalých
zaměstnanců.
Významným počinem je rovněž
poskytování sociální vratné výpomoci, která byla letos poskytnuta
102 odborářům.
Předseda pak seznámil přítomné
delegáty s návrhem rozpočtu odborové organizace, který zahrnuje podobné výdaje na činnost a služby

pro členskou základnu. Tento návrh
byl jednohlasně schválen a v závěru
jednání proběhla odborová diskuse,
ve které vystoupil opět předseda
SHO Ing.J.Pytlík. Vysvětlil delegátům důležitost Kolektivní smlouvy
vyššího stupně, kde je pro nás důležité zejména ustanovení o dodržování reálné mzdy. Popsal rovněž situaci úsporného hospodaření našeho
hornického svazu, limity dobývání a
další zajímavá témata.
Nakonec konference přijala usnesení, ve kterém dominuje úkol zachovat pro zaměstnance reálné
mzdy.
red
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Zprávu o činnosti základní organizace přednesl její předseda Ing.L.Procházka...
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Snímek ruin po zřícení textilní továrny v Dháce...

Lidská tragédie v Bangladéši
Zřícení objektu textilní továrny (osm podlaží) 24. dubna v Dháce (Bangladéš) si vyžádalo přes tisíc obětí, převážně mladých žen - šiček. Za další
4 dny navíc začaly trosky hořet. Podle úředníků požár způsobily jiskry, které
vznikly, když se záchranáři snažili pomocí ocelové tyče dostat k jednomu
z přeživších. Hasiči se snažili dostat oheň pod kontrolu a záchranáři se stáhli
z té části, kde oheň vypukl. Stále se však snažili najít případné přeživší v jiných částech zřícené budovy. Šéf operací hasičských sborů Mahbubur
Rahmán uvedl, že pátrání po možných přeživších je stále složitější, jelikož živí lidé pod troskami ztrácejí sílu volat o pomoc. "Přeživší tu ještě jsou. Slyšíme jejich slabé výkřiky a také to, jak spolu hovoří," řekl. Podle Rahmána záchranáři hloubili v troskách tunely holýma rukama, vrtačkami a lopatami, poněvadž se obávali, že těžká technika by mohla způsobit další zavalení. I čtyři
dny od tragédie se přitom z ruin fabriky ozývalo lidské volání a záchranáři stále věřili, že mohou zachránit další lidské životy. Ještě den předtím záchranné
týmy vyprostily ze sutin komplexu Rana Plaza na dháckém předměstí Savar
26 přeživších.
Policie zatkla v souvislosti s neštěstím pět lidí - tři šéfy textilních dílen a dva
stavební inženýry. Provozovatelé dílen údajně nerespektovali nařízení a pustili zaměstnance do budovy, přestože v ní byla o den dříve zjištěna trhlina ve
zdi.
Policie uvedla, že Rana chtěl uprchnout do Indie, když ho elitní jednotka
zatkla v příhraničním městě Benapole. Úřady rovněž pátrají po spolumajiteli
jedné z textilních dílen, španělském podnikateli Davidu Mayorovi. Ten je generálním ředitelem textilky Phantom-Tac, což je společný podnik bangladéšské firmy Phantom Apparels a španělské Textile Audit Company. Zdroj: ČTK

Nezaměstnanost klesla, ale je hrozivá Střídání stráží v KPHM
Podíl nezaměstnaných ve vybraných okresech
MSK k 30. dubnu 2013
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Důl Karviná obdržel Zlatý Permon
Cena za bezpečnost v hornictví – Zlatý Permon – se od roku 2002 uděluje
subjektům podléhajícím dozoru státní báňské správy jako projev uznání za
dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce. Zřizovateli soutěže jsou Český báňský úřad, Odborový svaz pracovníků v hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborový svaz Stavba České republiky. K letošnímu slavnostnímu aktu došlo rovněž na Dole Karviná, kde uvedené vyznamenání z rukou předsedy ČBÚ Ing.I.Pěgřímka převzal za mimořádné výsledky v oblasti BOZP v minulém roce ředitel dolu Ing.P.Hadrava. Setkání se
zúčastnili za OKD GŘ Dr.Ing.J.Fabián s dalšími členy vedení firmy a útvaru
OBHP, zástupci státní báňské správy a za hornický odborový svaz předseda
SHO Ing.J.Pytlík. Při uvedené příležitosti obdrželi ocenění také pracovníci
Dolu Karviná technik důlně bezpečnostních služeb Ing.M.Přibyla a od odborů rovněž dlouholetý závodní inspektor bezpečnosti práce Karel Helis za svůj
přístup a činnost v oblasti BOZP.
red
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Předseda SHO Ing.J.Pytlík /na snímku vlevo/ při předávání ocenění ZIBP
K.Helisovi, uprostřed předseda ČBÚ Ing.I.Pěgřímek...

Oproti letošnímu březnu poklesl
o 2 345 na celkových 85 002 počet registrovaných lidí bez práce v MSK. Toto snížení bylo ovlivněno nejen opožděným
rozjezdem sezónních prací v zemědělství a lesnictví, ale i zvýšenou podporou
tvorby pracovních míst v rámci nástrojů
aktivní politiky zaměstnanosti.
Podíl nezaměstnaných osob v MSK,
který vycházel z 82 320 dosažitelných
uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64
let, se snížil o 0,2 procentního bodu na
9,8 %. V porovnání s březnem t. r. tento
podíl poklesl nejvíce v okrese Bruntál
(-0,9 p. b.) a Opava (-0,5), naproti tomu
nárůst byl vykázán v okrese Karviná
(+0,1 p. b.).
Nárok na podporu v nezaměstnanosti
a při rekvalifikaci mělo koncem dubna
16 309 uchazečů o zaměstnání, tj.
19,2 % všech registrovaných lidí bez práce v našem kraji.
Celkový počet volných pracovních
míst v registrech kontaktních pracovišť
ÚP ČR v MSK se zvýšil o 83 na úhrnných
3 597. Největší nárůst zaznamenal okres
Ostrava (+146 míst). V meziročním srovnání bylo v našem kraji o 706 míst méně.
Na jedno volné pracovní místo v našem kraji tak připadalo 23,6 uchazečů o
zaměstnání. Nejvíce uchazečů na jedno
místo tradičně připadalo v okrese Bruntál
(61,5), naopak nejméně v okrese Ostrava (12,7).
Aktivní politika zaměstnanosti
Krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě
podpořila během dubna prostřednictvím
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti vytvoření celkem 1 108 pracovních míst, přičemž nejvíce z nich bylo v rámci veřejně
prospěšných prací (746) a společensky
účelných pracovních míst (358). Od počátku tohoto roku tak bylo finančně podpořeno celkem 2 103 pracovních příležitostí. Rekvalifikaci v dubnu v MSK zahájilo 415 uchazečů a zájemců o zaměstnání a od ledna do dubna letošního roku jich
pak bylo celkově 1 370. Do zvolené rekvalifikace vstoupilo dalších 383 uchazečů a zájemců o zaměstnání a od začátku
letošního roku jich bylo celkem 1 158.
Z materiálů poskytnutých Krajskou pobočkou ÚP ČR v Ostravě.
red

Hornická hymna „Hornický stav budiž velebený“ zahájila
7. května 2013 v kompresorovně Hornického muzea jednání
výroční plenární schůze Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě /KPHM/.
Místopředseda Ing.P.Rojíček uvítal delegáty i hosty a seznámil je s programem.
Na úvod zúčastnění minutou ticha vzpomněli na zesnulé kolegy. Ředitel Landek
Parku Ing.L.Plac přiblížil současný stav
areálu a seznámil nás s výhledem jeho
rozvoje v letošním roce. Po volbách řídících komisí schůze přednesl jednatel klubu K.Budín v zastoupení dočasně nepřítomného předsedy Mgr.R.Broskeviče
hodnotící zprávu za minulé období. Došlo k několika zásadním akcím, realizovala se revitalizace Naučné stezky Landek, v Havířově došlo k otevření stálé expozice „Historie psaná uhlím“ a došlo bohužel k zániku pobočky klubu v Petřvaldě, když její členové postupně přecházejí do stávajících. Plenární schůze dále
projednala hospodaření klubu a návrh
rozpočtu na letošní rok. Důležitým bodem bylo projednání úprav Stanov
KPHM v souvislosti se změnami souvisejícími s vývojem situace v klubu. Úpravy
byly dlouhodobě projednávány ve výboru i pobočkách a při hlasování prošly jednohlasně. Následovalo projednání volby
výboru klubu a poboček na další období.
Novým vstupem je ustavení výboru Ost-

ravské pobočky pod vedením předsedy
P.Sisra, tím došlo k sjednocení struktury
všech poboček. Hlavní změnou ve vedení klubu je zvolení nového předsedy
Ing.P.Rojíčka, který vystřídal stávajícího
Mgr.R.Broskeviče, který z funkce odstoupil z důvodu pracovního vytížení. Bude však dále ve výboru ve funkci místopředsedy.
Velmi rozsáhlá diskuse reagovala na
dlouhodobé problémy činnosti klubu. Postihovala nedostatek financí pro činnost,
vysoký věk a minimální omlazování členů, inspirovala ke spolupráci se studenty
středních a vysokých škol, odborovým
svazem horníků, krojovanými horníky
atd. Zdůraznila aktivitu členů, zejména těch, kteří zatím zůstávají v klidu a mají na
to více využívat informovanost přes sdělovací prostředky a webové stránky klubu.
Náročného programu se zúčastnilo 80
členů a 6 hostů a plenárka byla ukončena
tradičně hornickým gulášem a pivem s
následujícím posezením a diskusí jednotlivých skupinek k tomu, co bylo řečeno i o tom, co se stalo v životě jednotlivých kolegů.
-jn-
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Nově zvolený předseda Klubu přátel Hornického muzea Ing.P.Rojíček...

Národní technické muzeum obohatí expozice hornictví …

Instalují tam dobývací komplex
V Národním technickém muzeu (NTM) vrcholily přípravy na
stěhování uhelného kombajnu v hodnotě 25 milionů korun.
Odborníci chystali kolejovou trať pro spuštění dílce o váze 5,6
tuny i dalších lehčích dílců do třetího suterénu pod hlavní budovou. Výtahovou šachtou a skrze historický důl se dostanou
do haly, kde by koncem června měla být otevřena nová expozice hornictví.
Přesun hlavní části kombajnu do
podzemí je naplánován na neděli.
Do úterý pak budou všechny části
kombajnu sestaveny a může začít
budování nové expozice hornictví,
řekl ČTK kurátor hornických sbírek
Karol Šmehil.
"Chceme ukázat, že hornictví není jen zastaralá věc. Návštěvníci uvidí vývoj báňské techniky od nejstarších dob, 4000 let před naším letopočtem do současnosti," řekl. V expozici budou také fotografie z reálného historického důlního podzemí
a významných českých středověkých lokalit.
Hlavním lákadlem bude právě důlní kombajn. Na míru celou sestavu
dobývacího komplexu vyrobila firma
T Machinery a.s. a muzeu ji darovala. Komplex se skládá z důlního kombajnu MB 280, z mechanizované výztuže a sady dopravníků. Toto zařízení se běžně používá při dobývání
uhlí, firma je vyváží například do Rus-

ka, na Ukrajinu či do Vietnamu.
"Kombajn má velice moderní ovládání, víceméně jako dnes všechny
technické vymoženosti je plný moderní elektroniky," popsal zařízení
Šmehil.
Návštěvníci se tak podle něj mohou na vlastní oči přesvědčit, že
dnešní hornictví je na vysoké tech-
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Snímek uvedeného dobývacího komplexu přímo v provozu...

Nezaměstnanost mezi mladými
ve světě má letos nadále růst
Míra nezaměstnanosti mezi mladými ve věku 15 až 24 let by měla i letos pokračovat
v růstu, a to na 12,6 procenta z 12,4 procenta loni. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila Mezinárodní organizace práce (ILO) v Ženevě. Bez práce tak po celém světě bude
73,4 milionu mladých lidí.
V roce 2012 se míra nezaměstnanosti mezi mladými zvýšila o 0,1 procentního bodu. Největší byla loni nezaměstnanost mezi mladými na Blízkém východě, kde dosáhla 28,3 %. Následovala severní Afrika s 23,7 %. Nejnižší je nezaměstnanost mezi mladými v jižní Asii, kde činila 9,3 %. Ve východní Asii pak dosáhla 9,5 %.
V bohatých zemích, včetně Evropské unie, loni nezaměstnanost mezi mladými činila 18,1 % a byla nejvyšší za 10 let. ILO očekává, že zůstane nad 17 % nejméně do roku
2016. Pouze šest zemí má míru nezaměstnanosti mladých nižší než 10 %, a to Rakousko, Německo, Japonsko, Nizozemsko, Norsko a Švýcarsko.
ILO ve svém průzkumu zjistila, že v šesti z deseti rozvojových zemí je více než 60 %
mladých lidí buď bez práce, nebo má velmi špatně placenou práci.
Letos bude bez práce o 3,5 milionu mladých lidí více než v roce 2007, tedy před vypuknutím globální krize. Analytici ILO se obávají, že do roku 2018 se míra nezaměstnanosti mladých zvýší na 12,8 %.
(red)

Automobilka proplatí zaměstnancům
přestávky za tři roky zpátky
Nečekaně vysoká bude červnová výplata mzdy v kolínské
automobilce TPCA. Firma totiž svým zhruba třem tisícům zaměstnanců v posledních třech letech neproplácela bezpečnostní přestávky a až nyní uznala, že legislativní nařízení se týká také jejích pracovníků. Zaměstnanci tak dostanou mimořádně v průměru kolem 16 000 korun navíc.
„Přestávky jsme sice zaměstnancům
poskytovali, ale byly pochybnosti o tom,
zda se mají proplácet. Proto jsme si nechali zpracovat právní analýzu, na jejímž
základě nyní vyplatíme kompenzace,“ řekl Právu mluvčí TPCA Radek Kňava s
tím, že peníze bude firma proplácet i těm
zaměstnancům, kteří už z TPCA odešli.
„Budeme je oslovovat dopisem a peníze
jim také zpětně vyplatíme,“ potvrdil Kňava.
Mělo by se celkem jednat zhruba o 50
miliónů korun. „Hospodaření podniku to
sice zatíží, ale je to legislativní nařízení,
takže to udělat musíme,“ dodal mluvčí automobilky, která vyrábí malé městské vozy Toyota Aygo, Peugeot 107 a Citroën
C1.
Změna legislativy z roku 2010 podle
ČTK stanovuje, že firmy s takzvaným vnuceným tempem musejí zaměstnancům

nické úrovni, že už to "není jen práce
umouněného člověka s krumpáčem", ale je to práce s moderními
technologiemi. Zařízení bude zapojeno do sítě. Na ovládacích prvcích
tedy budou vidět diagnostika a procesy, které se dějí při ovládání kombajnu. "Nebude to tedy jen statický
´mrtvý´ exponát, ale bude tam toho
hodně svítit a pohybovat se," řekl
Šmehil.
Stěhování kombajnu zahájili nedávno pracovníci báňské záchranné
služby, kteří nainstalovali důlní výztuže a postavili konstrukci, po níž
sjede kombajn do třetího suterénu
budoucí expozice.
red

poskytovat bezpečnostní přestávky a zahrnovat je do pracovní doby hrazené zaměstnavatelem. V TPCA přitom pracují
lidé v desetihodinových směnách a každé dvě hodiny mají nárok na pět minut
dlouhou bezpečnostní přestávku.
Průměrná mzda na dělnických pozicích byla loni v TPCA 29 000 korun, po letošním kolektivním vyjednávání se většině zaměstnanců zvedla tarifní mzda o
490 korun. Loni automobilce meziročně
klesl zisk před zdaněním o 50 miliónů na
320 miliónů korun.
Z TPCA v roce 2012 vyjelo 215 000
aut, což bylo meziročně o pětinu méně.
Tržby společnosti meziročně klesly
o 14 procent na více než 34,1 miliardy korun. Nyní v automobilce připravují nový
model malého městského vozu, ale
všechny přípravy jsou velmi přísně střežené a utajované. Zdroj: Právo

Většina advokátů a soudců vítá, že
Ústavní soud 25. dubna úplně zrušil tzv.
přísudkovou vyhlášku ministerstva spravedlnosti, s jejíž pomocí si vymahači dluhů a jejich advokáti přihazovali mnohamiliónové zisky k balíkům malých stovkových dluhů.
Ruší se tím nesmyslná dvojkolejnost
způsobu určování odměn advokátů za žalované pohledávky. Zkrátka ale nepřijdou

Ústavní soud zavřel
továrny na odírání
a malé dluhy se tak vyplatí i nadále vymáhat.
„Zrušení odměn směřuje na továrny
na rozsudky, kde advokáti dosahovali až
neskutečných zisků. Příjmy budou stále
pěkné, ale definitivně již ne tak enormně
vysoké,“ napsal Právu krajský advokát,
který si ale v tomto případě nepřál být jmenován.
Jedná se o tzv. bagatelní pohledávky
do deseti tisíc korun. U nich, pokud je člověk odsouzen v prvním nařízeném jednání, poté co se neúspěšně bránil podáním odporu, už navíc neexistuje možnost
odvolání k vyšší soudní instanci.
Inkasní společnosti vlastněné či spojené s některými advokáty si tak bez práce přišly na stamilióny korun, a to často i
kvůli promlčeným nebo pochybně doručeným složenkám.
„Generování zisku probíhalo tak, že
žalobce, kdy se nemuselo jednat o původního věřitele, se nechal u soudu zastupovat advokátem,“ řekla soudkyně
Markéta Písaříková.
„Návrhy na vydání elektronického platebního rozkazu generovali zaměstnanci
inkasní společnosti, pouze k návrhu připojili plnou moc advokáta,“ dodala.
„Návrhy pak k soudu zasílali z datové
schránky tohoto advokáta nebo inkasní
společnosti. Oficiálně pak žalobce zastupoval advokát, přesto v mnohých případech se jednalo jen o připojené jméno,“
upřesnila Písaříková.
„Někteří soudci, jako celý okresní
soud v Ústí nad Labem nebo prezident
Soudcovské unie Tomáš Lichovník, se postavili proti odírání lidí. Přiklepli náklady
navíc tam, kde šlo o přímého věřitele, ale
nekompromisně zamítali nekřesťanské
odměny u překupovaných dluhů.
Zdroj: novinky.cz

Vládní strany nemohou ve volbách
očekávat výraznou podporu seniorů
Ambiciózní program, jehož splnění by podstatným způsobem mělo ovlivnit život seniorské populace v Česku, chce
předložit delegátům 2. sjezdu Rada seniorů ČR. Rokování se
uskuteční 17. května v Domě odborových svazů v Praze, kde
je i sídlo rady.
Sjezdu se zúčastní řada významných domácích i zahraničních hostů.
Účast potvrdil i prezident ČR Miloš
Zeman.
Delegáti mimo jiného posoudí navrženou úpravu stanov, která by měla zásadním způsobem změnit princip členství v Radě seniorů, když
zrovnoprávňuje seniorské a proseniorské organizace. Sjezd bude volit
nové vedení. Očekává se, že ve funkci předsedy seniorů bude opět potvrzen Zdeněk Pernes.
Delegáti rovněž zhodnotí, jaký podíl měla současná vládní koalice, ale
i poslanci a senátoři na uspokojení
základních životních potřeb seniorů
v Česku.
„Hlavním mottem našeho sjezdu
budou dva požadavky směrem k politikům shrnuté do hesel: „Co seniorům bylo ukradeno, musí být vráceno!“ a „Nechte nás aktivně žít!“, řekl
Esondám předseda Zdeněk Pernes.
Postoj seniorů ke koaliční vládě
dokresluje skutečnost, že se Rada
seniorů aktivně podílela na přípravě
akce „Stop vládě!“ a její členové se
pravidelně zúčastňovali všech protestních demonstrací pořádaných
odbory občanskými iniciativami.
„S velkým odporem jsme byli nuceni uspořádat první seniorskou demonstraci v novodobé historii této země. Koaliční vláda musí odejít, sdělil
novinářů s patřičným důrazem Zdeněk Pernes. „Určitě vyzveme seniory, aby v příštím roce šli volit a vystavili politikům spravedlivý účet za
všechno špatné, co seniorům provedli,“ dodal.
Rada seniorů se rovněž chystá do
konce června podat hromadnou stížnost k Ústavnímu soudu kvůli zrušení slevy na dani pro pracující důchodce. Přihlásily se jí asi 2000 lidí,
na které opatření dopadlo. Pracující
důchodci si můžou od letošního roku
odečíst měsíčně z daní 2070 korun
jen tehdy, pokud nedostávají důchod. Opatření podle zprávy k vládnímu úspornému balíku dopadne asi
na 80 000 lidí. V Česku podle statistiků pracovalo loni ale kolem 160 000
důchodců.
Podle vlády je zrušení slevy na dani pro pracující důchodce jen návrat
k pravidlům, která platila do roku
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Předseseda Rady seniorů Zdeněk
Pernes informuje novináře o konání
2. sjezdu a nejdůležitějších tématech,
které delegáti budou projednávat...

2007. Úspory na seniorech mají přinést letos do státní pokladny dvě miliardy, v příštích dvou letech pak vždy
po dvou a půl miliardách korun.
Rada seniorů již dlouhodobě a také marně žádá vládu o urychlené přijetí zákona o sociálním bydlení.
Podle ní mnozí důchodci, kteří žijí v
nájmu, na byt nemají. Na dávky na
bydlení pak nedosáhnou, nebo jsou
pro ně nedostatečné. „Český stát dovedl seniory do takové situace, že po
odpracovaných čtyřiceti letech jim
nestačí důchod na to, aby si zaplatili
slušné bydlení. Je to exces v celé Evropě. Stát s řešením sociálního bydlení zaspal minimálně o tři roky,“ řekl
Pernes.
V této zemi žije 2 360 000 důchodců. To je podle Pernese významná
občanská i politická síla, která by se
rozhodně v příštím roce neměla nechat odradit od práva jít volit akcemi,
jakou byla před minulými parlamentními volbami agitka „Přemluv bábu!“.
Rada seniorů bude před volbami
opět pořádat diskusní krajské kulaté
stoly, na které bude zvát politiky, od
kterých bude chtít znát, co udělají
pro důstojný život seniorů.
„Budeme žádat přiměřené zastoupení seniorů na kandidátkách
politických stran a zastoupení v horní i dolní komoře parlamentu,“ prozradil Pernes.
Podle člena kolegia Rady seniorů
a předsedy Sdružení nájemníků ČR
Milana Taraby se v žádné z vyspělých zemí v EU nesetkal s tak špatným přístupem vlády k seniorům nezávisle na tom, zda se jednalo o vládu levicovou či pravicovou. „Koaliční
vláda Petra Nečase tedy nemůže od
seniorů ve volbách čekat výraznou
podporu,“ uzavřel Taraba.
Sjezdu se zúčastní 172 delegátů
včetně domácích i zahraničních hostů. Účast již potvrdil prezident Miloš
Zeman, účast přislíbil i předseda Senátu Milan Štěch, předseda ČMKOS
Jaroslav Zavadil, europoslanec za
ČSSD Richard Falbr, předsedové politických stran, s nimiž se Radě seniorů podařilo uzavřít dohodu o spolupráci – ČSSD a KSČM. Ostatní parlamentní strany neprojevily o spolupráci se seniory zájem.
(pek)

zdař bůh
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Jak postupovat při pracovním úrazu
Pokračujeme v našem
článku z předchozího čísla
ZB, kde se hovořilo o postupu při pracovním úrazu.
Druhy náhrady při úmrtí zaměstnance /při pracovních úrazech nebo
nemocech z povolání/ upravuje zákoník práce § 375 - § 379.
Zaměstnavatelé zaměstnávající
alespoň jednoho zaměstnance jsou
pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou pracovním úrazem
nebo nemocí z povolání ze zákona
pojištění u České pojišťovny, a. s.,
pokud s ní měli sjednáno pojištění
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání k
31. 12. 1992, ostatní zaměstnavatelé jsou ze zákona pojištěni u Kooperativy pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group. Náhradu škody za zaměstnavatele tedy proplácí pojišťovna.
Zákonné pojištění se vztahuje na
úrazy a nemoci z povolání, které utrpí zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru na základě pracovní
smlouvy, nebo kteří vykonávají čin-

Renault Clio v Ženevě 2013
Verze kombi čtvrté generace Clia nedostala nějaký nehezký batoh na zádech, ale
ponechává si dynamické tvary hatchbacku.
Praktičtější varianta čtvrté generace Clia již debutovala na podzim 2012 v Paříži, v
lednu byla k vidění ve Vídni, stále však patří mezi horké novinky, když se začala nedávno prodávat. Proto Clio Grandtour /snímky nahoře/ nechybělo ani v Ženevě.
Clio Grandtour bude, tak jako hatchback, lákat především na design. Až k Bsloupku jsou obě karosářské verze shodné – mají tak totožné přední dveře, v dolní části boku se vyjímá výrazný prolis.
V Palexpu vystavený exemplář byl verze Clio GT /snímek dole/. Jedná se o nové
provedení, které vyplní mezeru mezi běžnými variantami Clia a Cliem z dílny divize Renaultsport. Dostupné bude s přeplňovaným zážehovým motorem 1,2 TCe (88 kW a
190 N.m) kombinovaným se šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou EDC.
Clio GT dostalo upravenou příď s nápisem GT pod mohutným logem značky v masce chladiče a především odlišný nárazník. Díky němu zmizel jeden z designových nešvarů Clia IV – rušivě umístěná diodová světla v masce chladiče. Diody se totiž v případě Clia GT přesunuly do pásů na stranách jinak tvarovaného nárazníku.
Nové provedení Clia se dále liší sportovně působící zádí s dvojitou koncovkou výfuku, difusorem a výraznějším střešním spoilerem. Na dveřních prazích se stkví nápis
Renaultsport dokazující, že na tomto voze pracovala tato sportovní divize Renaultu.
Uvnitř Clia Grandtour se cestující necítí tak stísněně jako v hatchbacku, a to díky většímu bočnímu prosklení. Dynamicky klesající linie střechy ale znamená, že na zadních sedadlech není více místa pro hlavu než v hatchbacku.
Kombi má shodný rozvor náprav jako hatchback, dlouhý 2 589 milimetrů. Zadní převis se však natáhl na 823 mm, což znamená celkovou délku 4 262 mm.
Zavazadelník má pravidelný tvar a dvojité dno, jeho objem činí 443 litrů. To zavazadlový prostor konkurenční Škody Fabia Combi činí 505 litrů. Kufr Clia Grandtour má na
délku 87 centimetrů, šířku mezi podběhy 103 cm a na výšku po kryt 59 cm. Vybrání v
zadním víku má sice lepší pozici než u hatchbacku, i tak se ale víko hůře zavírá.
Zdroj: auto.cz

Připravuje se dokument o havířích
Hornosušský Domeček se nedávno opět těšil zájmu médií. Po loňském natáčení televize Polar pro pořad „Sběratelé“, ve kterém byl hlavním protagonistou J.Pawlas a jeho
sbírka předmětů a obrazů souvisejících s hornickou problematikou - zdobí stěny Klubu hornických důchodců
Dolu František /KHD/, se se členy
klubu tentokrát sešel mladý začínající režisér David Vigner. Tento mladý
umělec končí studium FAMU a pro
svou semestrální práci si zvolil téma
související s jeho rodným krajem, a
to „Přátelství mezi horníky“. Po domluvě s předsedou KHD R.Konopkou se dala na začátku března do-

hromady skupina, kterou tvořili bývalí horníci z Dolu František /J.Pawlas,
L.Lukšík a J.Kočvara/ a další tři kolegové z bývalého Dolu Dukla.
Snímky pro dokument se natáčely
ve skanzenu Dolu Michal v Michálkovicích, v Hornickém muzeu na
Landeku a v areálu bývalého Dolu
František v Horní Suché /dnes slouží jako průmyslová zóna/. Režisér
Vigner chce na tomto matriálu ještě
dále pracovat a vytvořit celovečerní
film, který by byl promítán v roce
2015 v Havířově, kdy se zde má konat 19. Setkání hornických a hutnických měst a obcí České republiky.
Mgr.M.Tvardíková

ZE SVĚTA
HORNICTVÍ
Co víte o niklu?
Nikl je stříbrobílý, lesklý, kujný a tažný
kov s feromagnetickými vlastnostmi.
Kompaktní nikl za normálních podmínek
dobře odolává vzduchu i vodě. Za vyšších teplot se nikl přímo slučuje s chlorem, bromem, sírou,antimonem, arsenem a fosforem.
Výskyt niklu v přírodě
V přírodě se nikl vyskytuje jako ryzí
kov a v rudách, často doprovázený kobaltem. Průměrný obsah niklu v zemské
kůře je 84 ppm.
Nejvyšší obsah niklu (78,58 % Ni) má
ze všech nerostů bunsenit NiO. Celkem
je známo téměř 200 nerostů s obsahem
niklu. Perspektivní zdroj niklu jsou polymetalické konkrece niklu sorbovaného v
oxidech železa a manganu na dně Tichého a Indického oceánu.
V roce 2012 dosáhla světová těžba
rud niklu hodnoty 2,1 Mt, 330 kt niklových
rud se vytěžilo na Filipínách, 320 kt v Indonézii, 270kt v Rusku, 230 kt v Austrálii
a 220 kt v Kanadě. Celosvětové těžitelné
zásoby niklových rud jsou 75 Mt, z toho
připadá 20 Mt na Austrálii, 12 Mt je v Nové Kaledonii, 5,5 Mt zásob je v Brazílii,
6,1 Mt v Rusku a 5,5 Mt na Kubě. Celkové zásoby činí více než 130 Mt.
Slitiny niklu
Praktické využití nachází nikl zejména
jako složka celé řady různých slitin. Přídavek niklu do oceli podstatně ovlivňuje
její houževnatost a kujnost, ve slitinách
hliníku zvyšuje jejich pevnost za vysokých teplot. Superelastická slitina niklu s
titanem se pod názvem nitinol používá v
medicíně pro výrobu stentů (tubulárních
implantátů) sloužících ke zprůchodnění
tělních trubic.
Slitina 89% Ni a 11% P patří mezi kovová skla (amorfní kovy) a používá se jako
tvrdá pájka pro pájení v kosmické technice. Sloučeniny niklu se používají jako pigmenty a katalyzátory.
Toxické účinky
Nikl a jeho sloučeniny patří mezi významné kožní alergeny, řada jeho sloučenin (NiO, Ni2O3, NiO2, NiS, Ni2S3) je
zařazena mezi karcinogeny kategorie 1.
Mezi nejjedovatější sloučeniny niklu patří
tetrakarbonyl Ni(CO)4. Akutní otrava niklem se projevuje zejména poškozením
zažívacího traktu a centrální nervové soustavy. Chronická otrava niklem se projevuje především onemocněním pokožky niklový svrab. Zdroj: prvky.com

nost pro zaměstnavatele na základě
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce).
Na internetových stránkách pojišťovny Kooperativa je uvedeno, že pojistnou událost oznámí pojištěný zaměstnavatel zasláním vyplněného
formuláře Hlášení pojistné události
(najde ho na stránkách pojišťovny) a
v příloze doloží kopii výpisu s úhradou pojistného za zákonné pojištění
za kalendářní čtvrtletí, ve kterém došlo k pojistné události a záznam o
úrazu. Dále připojí uplatněné nároky
na náhradu škody na zdraví, které
utrpěl zaměstnanec v souvislosti s
pracovním úrazem nebo přiznanou
nemocí z povolání.
Nároky vyplývající z pracovních
úrazů a nemocí z povolání uplatňuje
poškozený zaměstnanec u odpovědného zaměstnavatele. Poškozený se v případě dotazů k průběhu šetření pracovního úrazu, doložení dokladů nezbytných k likvidaci pracovního úrazu a dalších žádostí musí
vždy obrátit na zaměstnavatele, neboť nemá přímý nárok vůči pojišťovně. / Na pojišťovnu se bude obracet
pouze v případě, kdy zaměstnavatel
přestal existovat /.
Zaměstnavatel se může zprostit
odpovědnosti zcela nebo zčásti z důvodů uvedených v § 367 ZP. Ne však
z důvodu, že o tom rozhodne pojišťovna. Ta nemá právo rozhodovat,
zda-li jde o pracovní úraz či nikoli,
ani nemá právo rozhodnout o krácení odškodného. JUDr. Zdeněk Přeslička uvádí: „Pokud se však tak stane, odpovědnost zaměstnavatele za
škodu při pracovním úrazu však i nadále trvá a v případě sporu o výši náhrady škody rozhodne v rámci pracovněprávních sporů příslušný
soud, a to na základě žaloby podané
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zaměstnancem vůči zaměstnavateli. Pokud zaměstnavatel část škody
zaměstnanci doplatí a příslušná pojišťovna mu ji neuhradí, může se zaměstnavatel domáhat dlužného plnění v rámci obchodněprávního sporu
podáním žaloby u příslušného soudu."
Podle § 41 odst. 1 písm. b) ZP je
zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci, nesmí-li
podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb dále konat dosavadní
práci pro pracovní úraz. Dle § 52
písm. d) ZP zaměstnavatel může dát
zaměstnanci v takovém případě výpověď. Pokud tak učiní, náleží zaměstnanci podle § 67 odst. 2 ZP odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.
Když bude zaměstnanec po skončení zaměstnání veden v evidenci
úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání bude mu náležet náhrada za
ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání
invalidity, tzv. renta = rozdíl mezi průměrným měsíčním výdělkem před
vznikem škody a minimální mzdou.
Podle § 371 ZP náhrada za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci
nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil věk 65 let nebo do
data přiznání starobního důchodu z
důchodového pojištění, pokud
ovšem nenastane změna poměrů /
např. zdravotní důvody – obecné
onemocnění /.
Bližší konkrétní informace podá
právnička SHO JUDr.Marie Piekarzová na SHO Havířov – Podlesí Junácká 3, nejlépe v pondělky pří právní poradně nebo po domluvě na telefonním čísle 777556267.
Dle Kateřiny Hrubé z BOZP info
upravil Ing.Vladimír Potomák

Vitaminy komplexu B přítomné v ovoci
podporují dobrou činnost nervového
systému a ... (tajenka) v organismu.
Vitamin E, který je dále přítomen v ovoci
vedle vitaminu C a provitaminu A, je
potřebný ke správnému tělesnému
vývoji, zvláště v dospívání, a ke správné
činnosti pohlavních orgánů.
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