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Sdružení hornických odborů chce vyhlásit stávkovou pohotovost…

Rada SHO se zabývala kolektivním vyjednáváním
Za účasti většiny členů
Sdružení hornických odborů proběhlo v Havířově 11. října pravidelné zasedání Rady SHO.
Vzhledem k vývoji kolektivního vyjednávání v OKD, a.s. byl hlavním
bodem jednání postup odborů v závislosti na reakci zaměstnavatele na
návrh zprostředkovatele. Tento návrh je kompromisem mezi návrhy
obou stran a odbory předpokládají,
že by mohl být přijatelný pro stranu
zaměstnavatele. K otázce stávky a
její legislativě pak členům rady podala informace JUDr.M.Piekarzová.
Současně Rada SHO určila skupiny
vyjednavačů pro prémiové řády v dole a na povrchových pracovištích.

V dalším průběhu jednání informoval předseda ZO Paskov R.Palička o možnostech a podmínkách udržení Dolu Paskov ještě 5 let v provozu. Současně se hovořilo o petici k
hornickým důchodům a možnosti
rozšíření a prodloužení platnosti nařízení vlády č. 363/2009 Sb., které
umožňuje horníkům za splnění určitých podmínek odejít do důchodu o
pět let dříve bez krácení výše důchodu. O stavu BOZP v OKD za období
roku 2013 hovořil SIBP Ing.V.Potomák, když konstatoval zhoršené výsledky v pracovní úrazovosti za měsíc září.
V závěru jednání pak zazněly informace k jednáním s některými politickými stranami před volbami
/ČSSD, SPOZ, KSČM/. Příští jedná-

ní řádné Rady SHO se bude konat
8.listopadu 2013.
red

Stávková pohotovost
byla vyhlášena
Z důvodu negativního vývoje vyjednávání Kolektivní smlouvy
OKD, a.s., na roky 2014 až 2018
se odborové organizace působící v OKD, a.s., rozhodly vyhlásit
dnešním dnem, tj. 15. října 2013,
stávkovou pohotovost. Stávková
pohotovost se vyhlašuje na neomezenou dobu. Odborové organizace se rozhodly přistoupit k tomuto řešení po více než ročním
neúspěšném vyjednávání kolektivní smlouvy.
Přístup zaměstnavatele zatím
nenaznačuje jakékoliv kompromisní řešení a nelze ani předvídat, jak se zaměstnavatel zachová k návrhu zprostředkovatele.

p
Snímek z jednání Rady SHO - zleva F.Nadymáček, Ing.J.Pytlík, Bc.M.Němcová a J.Kožušník...

Prezident podpořil stanovisko odborů
O dalším osudu Dolu Paskov a také několika tisíců zaměstnanců jednali 1. října téměř hodinu v Karviné hornické odbory
společně s prezidentem Milošem Zemanem. Prezident vyjádřil boji o záchranu a zachování těžby na Paskově plnou podporu. Důl chce udržet v provozu nejméně do roku 2016.
Položili jsme proto několik otázek
J.Pytlíkovi – předsedovi SHO, který
se jednání zúčastnil.
O co prezident svůj názor opírá?
Prezident je jednoznačně proti zasypání dolu, což podle něj narazí také na nesouhlas státních úřadů, protože ložisko samotné patří České republice, a nikoli OKD. Podle M. Zemana je potřeba udělat všechno pro
to, aby vlastník těžbu nezastavil.
A jaký je tvůj názor?
Určitě to nebude o zasypání, urči-

tě to bude minimálně o konzervaci,
ale prvořadé je tento důl zachovat,
aby se těžilo dále. Je otázkou, jestli
je možné zajistit, že Důl Paskov může žít a zaměstnat tolik zaměstnanců, jako dosud. Tím pádem by to bylo jak pro stát, tak pro vlastníka levnější. Naděje na zachování těžby v
Paskově podle mě rozhodně existuje. Souvisí ale také s oznámenou
kontrolou letité privatizační smlouvy
o prodeji dolů a je otázkou, co bude
dál s bývalými hornickými byty. Jejich případný prodej by mohl být zdro-

jem peněz pro podporu Paskova, jenže vše záleží na výsledcích jednání
s vlastníky firmy.
Co se bude dít dál, když vlastník začne provádět kroky k uzavření dolu?
Než k tomu dojde, je potřebné vyjádření Ministerstva životního prostředí ČR a Českého báňského úřadu. Následně musí vlastník požádat
o souhlas odpisu zásob ministerstvo
průmyslu a obchodu. Do té doby nesmí být zastaveno dobývání výhradního ložiska, aniž by bylo zajištěno,
že pozdější jeho dobývání bude technicky možné. Ještě před tím musí
být také zpracován sociální program, který řeší nároky a další budoucnost zaměstnanců.
Díky za rozhovor.
redakce ZB

Fakt musíte kontrolovat plynoměr každé ráno?

Dopis Zdeňkovi Bakalovi
V roce 1995, kdy jsem pověsil vědu na hřebík a nastoupil jako analytik do Živnostenské banky, jste pro mně byl synonymem úspěšného finančníka. Opavský rodák, který emigroval do USA, vystudoval, vrátil se, vybudoval Patrii, úspěšnou a zcela soukromou finanční instituci, kterou nakonec úspěšně prodal jiné bance. Milionář. Příběh jako z učebnice.
Když jste spolu se svými přáteli kupoval za 10 miliard korun od Koláčka a Otavy skupinu OKD (chloubu českého hornictví), říkal jsem si, že máte v životě opravdu štěstí.
Od samého počátku bylo zřejmé, že je to vskutku dobrý obchod. Když jste následně dokázali z bilance OKD získat desítky miliard korun díky rekapitalizaci, tedy novým úvěrům, tak jsem si říkal, že to je přesně to, o čem jsem četl v učebnicích podnikových financí. Následný prodej akcií na burze byl rovněž jako podle učebnice a k tomu to vyneslo dalších 35 miliard korun čerstvého kapitálu. Navíc ještě přidejme ze skupiny
OKD samostatně vydělených 44 tisíc bytů v hodnotě mnoha miliard a navrch pár dceřiných společností, jako OKD Doprava. Z hlediska učebnic ekonomie a finančnictví
opravdu perfektně provedená restrukturalizace. A opravdu mimořádná finanční bilance pro akcionáře.
Kde je tedy problém? Proč máme horníky v ulicích? Proč se analytici a banky obávají o bankrot OKD? Proč je hodnota akcií na zlomku jejich hodnoty z doby jejich veřejného úpisu? Já vím, trh se změnil, ceny uhlí jsou nízko a ještě dlouho tam budou. OKD
těží z velkých hloubek, těžba je drahá. Je to cyklický byznys. Ale nic z toho není překvapivé. Toto jsou dlouho známá či předvídatelná fakta. Tak kde je problém? Proč se
úspěch mění v katastrofu?
Problém je v tom, že desítky miliard korun generovaných finančním inženýrstvím
(rekapitalizace a prodej akcií na burze) odtekly mimo OKD. Problém je v tom, že OKD
namísto vytváření rezerv na horší časy využilo dobré časy k výplatě dividend. Klíčoví
akcionáři dali přednost vlastnímu rychlému výdělku a zmnohonásobení vlastní investice před stabilizací společnosti a společenskou zodpovědností. Většina těch peněz
totiž neměla odejít z firmy, ale naopak měla ve firmě zůstat jako rezerva na špatné časy
cyklického byznysu.
Narodil jsem se v Českém Těšíně, desítky let žiju v okolí Prahy. Doly a hutě si živě
pamatuji. Koneckonců příbuzné stále ještě pravidelně navštěvuji, můj otec pracoval
na koksovně celý svůj život a já sám jsem tam absolvoval řadu studentských brigád.
Ostravsko je odsud daleko, kraj je to "razovity". To však nikoho neospravedlňuje k tomu, aby z něj vysál kapitál takovým dobyvatelským způsobem, že destabilizuje samotné základy fungování celého regionu.
Zdeňku Bakalo, čestné a chlapské řešení je vzít z OKD vytažených pár desítek miliard a zpátky je vrátit do důlní společnosti formou navýšení kapitálu. Tím OKD stabilizovat a zajistit jeho další rozvoj. Nechat to na českém daňovém poplatníkovi a čekat, že
to udělá stát (viz odhadovaných prvních 6 miliard na útlum dolu Paskov) je řešení zbabělé. Chcete li udělat něco pro tuto zemi, ukažte, že skutečný kapitalista je společensky zodpovědný. Zodpovědný za svoji firmu, zaměstnance, region. Ukažte, že skutečný kapitalista není privatizátorem zisků a socializátorem ztrát. Jinak táhněte k čertu.
V.Michalik

p
Zástupci hornických odborů a státu včele s prezidentem na setkání v Karviné...

Vývoj nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji se zhoršuje...

Počet lidí bez práce roste
Ke 30. září 2013 se třetí měsíc za sebou zvýšil počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v Moravskoslezském kraji a
dosáhl tak hodnoty 84 980 osob. Zároveň vzrostl i podíl registrovaných lidí bez práce na 9,8 %. Ke konci září v registrech
kontaktních pracovišť ÚP ČR v MSK po třetí v řadě ubylo volných pracovních míst, a to na úhrnných 3 249.
V průběhu září se na kontaktních
pracovištích ÚP ČR v našem kraji nově zaregistrovalo 9 109 osob, z
nichž bylo 1 981 absolventů škol. V
porovnání se srpnem letošního roku
bylo nově evidováno až o 3 322 osob
více, oproti loňskému září to bylo jen
o 261 osob více.
Ke konci září mělo nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekva-

lifikaci 13 883 registrovaných lidí bez
práce, tj. 16,3 % všech uchazečů o
zaměstnání v našem kraji.
V registrech kontaktních pracovišť ÚP ČR v MSK došlo k dalšímu
snížení již tak nedostatečného počtu
volných pracovních míst, a to o 458
na celkových 3 249. Nejvíce pracovních míst ubylo v ostravském okrese
(-458 míst). Ve srovnání se zářím

Podíl nezaměstnaných ve vybraných okresech
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2012 bylo v našem kraji o 1 028 míst
méně. Na jedno volné pracovní místo v MSK tak připadalo 26,2 uchazečů o zaměstnání. Nejvíce uchazečů
na jedno místo zaznamenal tentokrát netradičně okres Karviná (58,1),
naopak nejméně okres FrýdekMístek (15,6).
Aktivní politika zaměstnanosti
Během září podpořila Krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě prostřednictvím nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti vznik celkem 399
pracovních míst. Nejpočetněji z
nich, a to 311, bylo společensky účelných pracovních míst, a dále pak 81
míst v rámci veřejně prospěšných
prací. Od počátku tohoto roku tak bylo finančně podpořeno celkově
4 584 pracovních příležitostí. Rekvalifikaci v září v MSK nově zahájilo
821 uchazečů a zájemců o zaměstnání a za devět měsíců tohoto roku
jich pak bylo dohromady 5 038. Do
zvolené rekvalifikace pak z tohoto
celkového počtu nastoupilo 2 557
uchazečů a zájemců o zaměstnání.
Z údajů poskytnutých Krajskou pobočkou ÚP ČR v Ostravě.
red

V Praze se sešli zástupci odborů zemí Visegrádské čtyřky...

Světový den za důstojnou práci
Nejvyšší představitelé odborových konfederací ze zemí tzv.
Visegrádské čtyřky - ČR, Maďarska, Polska, SR- se sešli na
jednání, které se konalo v Praze 7.10. 2013. Jeho hlavním tématem byly dopady ekonomické, finanční a sociální krize na zaměstnavatelsko-zaměstnanecké vztahy a nárůst nejistých
pracovních a životních podmínek. V přijatém prohlášení se
účastníci jednání také připojili ke Světovému dni za důstojnou
práci, který 7. října vyhlašuje Mezinárodní odborová konfederace.
Společné prohlášení účastníků
schůzky vedoucích představitelů odborových konfederací zemí Visegrádské čtyřky:
Dne 7. října 2013 se v Praze uskutečnilo výroční jednání vedoucích představitelů odborových konfederací, které jsou
členy Evropské odborové konfederace
(EOK), ze zemí Visegrádské čtyřky, tj.
České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Schůzky se zúčastnil i zástupce
generální tajemnice EOK Józef Niemiec.
Letošní setkání se zaměřilo na diskusi o
současné ekonomické a sociální situaci
v jednotlivých zemích se zvláštním důrazem na dopady krize na zaměstnavatelsko –zaměstnanecké vztahy.
Vedoucí odboroví představitelé diskutovali rovněž na témata spojená se Světovým dnem za důstojnou práci, který
každoročně vyhlašuje Mezinárodní odborová konfederace 7. října. V této souvislosti poukázali na neustále se zvyšující
míru nejistých forem práce, které bezprostředně a každodenně poškozují zaměstnance, dlouhodobě negativně ovlivňují pracovní trhy a znesnadňují odborovou práci. Proto žádají, aby jejich národní
vlády a sociální partneři společně přikročili k zastavení dosavadního
! jednostranného tlaku na flexibilitu na
trhu práce, jehož důsledkem je především sociální dumping a početní růst chudých pracujících;
! snižování nákladů na pracovní sílu
(zejména snižováním mezd a snižováním pojistného na sociální zabezpečení);
! zhoršování pracovních podmínek a
snižování minimálních standardů práce
a pracovněprávní ochrany;
! růstu počtu osob samostatně výdělečně činných, často v podobě zakrývající pracovněprávní vztah (švarcsystém).
Cílem těchto unfair pracovních poměrů
je snížení vedlejších nákladů práce
zejména tím, že se za tyto osoby neplatí
pojistné na sociální pojištění, ale již se nepřihlíží k tomu, že tento postup do bu-

doucna zesiluje riziko velmi chudých důchodců;
! růstu dalších atypických forem smluvních vztahů a forem práce, jako je agenturní zaměstnávání;
! růstu počtu zaměstnanců, kteří nedobrovolně, popř. vynuceně akceptují
prekérní formy práce,
! reforem, které způsobují, že se mj.
zhoršuje i kvalita ochrany zaměstnanců
poskytované prostřednictvím systémů
sociálního zabezpečení. Tyto reformované soustavy přestávají být schopny poskytovat přiměřenou ochranu stále větším skupinám osob již v současnosti nehledě na nejisté vyhlídky na stálé a perspektivní zaměstnání a ochranu v nemoci či stáří;
! růstu nezaměstnanosti, zejména mladých lidí, která představuje sociální i ekonomickou časovanou bombu s hrozbou
další radikalizace a polarizace společnosti, tak i u početně silné kohorty osob v
těsně předdůchodovém věku, kde je již
obtížná nejen zásadnější rekvalifikace,
ale i mobilita;
! růstu porušování práv zaměstnanců a
odborů;
! ohrožování efektivního sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání;
! reálné oslabování demokracie, parti-

cipace zaměstnanců i občanské společnosti na správě a řízení veřejných věcí.
V kontextu Světového dne za důstojnou práci odbory zemí V4, spolu s partnerskými odborovými organizacemi v Evropě a na celém světě, tak žádají záruky
důstojné práce pro všechny tak, jak ji charakterizuje Mezinárodní organizace práce. V evropském kontextu jde i o dokumenty Rady Evropy a EU, zejména Listinu základních práv EU, a proto odbory
V4 odmítají výjimky z Listiny základních
práv Evropské unie.
Účastníci jednání se shodují, že pozitivně ovlivnit tento vývoj může pouze účinný postup důsledně založený na solidaritě, na dodržování lidských práv, tedy i sociálních a odborových práv.
Odbory zemí V4 se hlásí ke kampani
EOK za prosazení požadavků vyjádřených v návrhu EOK na Sociální smlouvu
pro Evropu, kdy cílem je obnova ekonomického růstu, spravedlivé rozdělení nově vytvářené hodnoty ve prospěch zaměstnanců, zajištění kvalitních pracovních míst, zabránění škrtům ve veřejných
financích a dalekosáhlým asociálním reformám důchodového systému, ve zdravotnictví, sociálních službách, školství
atd. I v rámci této kampaně je třeba zabránit rozbití rozbíjení základů solidarity
a sociální soudržnosti, nárůstu nezaměstnanosti, chudoby a sociálního vyloučení a celkovému snižování životní
úrovně většiny obyvatel.
Odbory zemí V4 budou působit i na
své členy a ostatní voliče, aby se ve volbách do Evropského parlamentu příští
rok rozhodovali v duchu této kampaně.
Odbory zemí V4 vyjadřují své hluboké
znepokojení nad nedávným sdělením Evropské komise „Program REFIT – Účelnost v zájmu růstu", které jde proti vůli zaměstnanců, jelikož neprohlubuje sociální
rozměr Evropské unie.
Odbory V4 přicházejí ve svých zemích
a na evropské úrovni s řadou konkrétních
návrhů v přesvědčení, že aktivní hospodářskou politikou lze dosáhnout mnoha
korekcí současného nepříznivého vývoje
tak, aby dopady krize na životní úroveň
širokých vrstev obyvatelstva byly co nejmenší a zároveň aby se konkurenční
schopnost jejich výrobců, a tím EU, zvyšovala odpovídajícím způsobem.
Účastníci setkání vyjadřují solidaritu
všem akcím, které vedou na národní, ale
i evropské úrovni, za prosazení svých a
dalších společných odborových požadavků.
V Praze dne 7. října 2013

Z porady závodních
inspektorů na DIAMU
Většina závodních inspektorů bezpečnosti práce z Moravskoslezského kraje se sešla na své pravidelné poradě 2. října tentokráte na DIAMU, o.z. Odra v Ostravě.
Tento státní podnik se zabývá
hlavně sanací území po hornické činnosti. S jeho činností, organizací a
strukturou přítomné inspektory seznámil závodní dolu Ing.S.Tomeček.
Diamo má v současné době více na
3000 zaměstnanců, z toho o.z.Odra
cca 256 zaměstnanců. Jejich základní činností je čerpání důlních
vod /Jeremenko+Žofie/ s tím, že s
OKD je nasmlouvána tato činnost do
roku 2032 /dosud vyčerpáno 70 milionů kubíků vody = ¼ Orlické
přehrady a ročně je čerpáno asi 6,5
mil.kubíků vody/. Dále podnik provádí sanaci ostravských lagun s tím, že
do budoucna je přislíbena dotace
státu v objemu cca 1 miliardy Kč. Dále jsou ve správě DIAMA 4 odvaly a
196 hlavních a starých důlních děl a
14 budov, z nichž je řada historickou
památkou. Důležitou činností je také
kontrola výstupu metanu v místech
bývalých vyústění starých důlních
děl.
V dalším průběhu jednání byly projednány problémy vyplývající z minu-

lého zápisu, Rady SHO a Safety
meetingu, především realizace výstupních lékařských kontrol na jednotlivých závodech, určování seznamů profesí, které by se neměly
zúčastnit případné stávky, témata závodních veřejných prověrek bezpečnosti práce v měsíci říjnu 2013.
SIBP Ing.V.Potomák podal kompletní informaci k vývoji úrazovosti
za 1. až 8. měsíc letošního roku. Za
uvedené období bylo registrováno
celkem 127 pracovních úrazů /vloni
163/ s úrazovou četností 6,56 /vloni
7,74/. Současně byly projednány mimořádné události od minulé porady.
Dále byla podána informace o průběhu kontroly Výboru pro BOZP na
lokalitě Lazy, o plánu veřejných prověrek na Závodě ČSM, o kontrole havarijních plánů na jednotlivých závodech, o novém příkazu č. 1 /2013 ředitele Závodu úpravny.
V závěru jednání byl projednán
plán odborových akcí do konce letošního roku.
redakce ZB

K parlamentním volbám
je třeba jít a volit
Českomoravská konfederace odborových svazů tradičně
před každými parlamentními volbami poskytuje svým členům
a zaměstnanecké veřejnosti fakta, argumenty a analytická
hodnocení.
Chce zaměstnancům – voličům
poskytnout informace, které jim pomohou v rozhodování jak poznat
předvolební lákadla a reálné šance.
Před minulými volbami ČMKOS
varovala před záměry některých politických stran, zejména pravicových,
které povedou k nevratným změnám, ke zhoršení životní úrovně zaměstnanců.
Naše předpovědi se, bohužel, naplnily, lidé se stali obětí vlády rozpočtové odpovědnosti, která naši zemi dovedla k rekordnímu zadlužení
1 bilion 600 miliard korun s rekordní
téměř 600tisícovou nezaměstnaností. Dluhy za její špatné vládnutí si
zaplatíme sami.
ČMKOS vždy na tripartitě poukazovala na to, že České republice chybí strategická vize hospodářské poli-

tiky. Není jasné, jaké místo chce zaujímat, čím bude zajímavá ve světové
či evropské ekonomice. Předchozí
pravicové vlády sice předložily různé dokumenty, které jsou nazývány
strategiemi, ale tyto dokumenty měly ke skutečným strategiím velmi daleko a promítly se do tzv. reforem.
Většina reforem byla prosazena
jen silou křehké parlamentní většiny,
byla zpravidla dopracována pod tlakem lobbistických skupin, jež sledují
své dílčí cíle, nikoli zájmy společnosti. Postrádala jakýkoliv společenský konsenzus.
ČMKOS a její analytický tým představují klíčová doporučení /viz str. 3
ZB/, kterými by se měla zabývat každá nová vláda, chce-li překonat sociální a ekonomickou krizi a nastartovat ekonomický růst v ČR. ČMKOS

Koho budeme volit?
Druhým sněmem OS PHGN ze dne 18. dubna 2013 a následně radou svazu ze dne 18. září 2013 bylo vedení svazu uloženo zahájit jednání s politickými stranami o podpoře při volbách za realizaci hornických priorit.
Svaz v tomto smyslu vyzval k jednání strany ČSSD, SPOZ, KDU - ČSL,
ANO 2011 a KSČM, a to o jejich postoji ohledně řešení situace v OKD, a.s. a
v hornických regionech, o energetické a surovinové politice ČR včetně problematiky limitů těžby a institutu vyvlastnění v horním právu a řešení problematiky "hornických" důchodů. Stranám bylo sděleno, že o výsledcích jednání, popřípadě o neuskutečnění jednání, budou naši členové informováni tak,
aby mohli tyto informace zohlednit při rozhodování o tom, komu dají ve volbách svůj hlas. Nebyly osloveny strany TOP 09 a ODS neboť svůj postoj k
uvedené problematice dostatečně a opakovaně projevovaly jakožto strany
vládní koalice.
V souladu s výše uvedeným sdělujeme našim členům, že jednání se uskutečnila se stranami ČSSD, SPOZ a KSČM. Strany KDU - ČSL a ANO 2011 na
naši výzvu nijak nereagovaly!
Všechny tři strany, s nimiž jsme jednali (ČSSD, SPOZ, KSČM), se vyjádřily v tom smyslu, že naše požadavky považují za opodstatněné a přislíbily pokračovat v jednáních o jejich realizaci i po volbách.
Dne 15. září 2013 jednala Rada ČMKOS a pro nadcházející volby vyjádřila podporu levicovým stranám.
redakce ZB

Výbor pro BOZP na lokalitě Lazy
Výbor pro BOZP si pro svou kontrolu dne 26.září 2013 vybral pracoviště lokality Lazy Závodu Důl Karviná. Ke kontrole bylo vybráno 5 oblastí – 2 poruby, 2 čelby a byla rovněž kontrolována pracoviště úpravárenského komplexu.
Kontroly se účastnili zástupci OS PHGN - svazový inspektor Ing.Vladimír
Potomák, závodní inspektoři: ze Závodu Důl Paskov Jindřich Lettovský, ze
Závodu Důl Karviná Jaroslav Pavlištík a Jiří Waloszek, ze Závodu Důl Darkov Vítězslav Sznapka a Antonín Kodenko a ze Závodu SC Bc.Monika Němcová. Dále se zúčastnil zástupce OBÚ Ostrava Ing. Roman Šmíd, zástupce
KHS Tomáš Skulina a zástupci zaměstnavatele z OKD Ing. Milan Andrýsek a
Ing. Pavel Beránek a zástupci zaměstnavatele ze Závodu Důl Karviná.
Výbor pro BOZP byl při ranním rozdělení tras seznámen se současnou situací v BOZP, se stavem úrazovosti na Dole Karviná i se stávající výrobní situací. Vývoj úrazovosti v měsíci září nebyl hodnocen příznivě, stejně tak i situace úrazovosti v celé společnosti OKD v tomto měsíci.
Hlavní zaměření kontroly bylo na všeobecnou bezpečnost práce a stav
cest pro chůzi. Na kontrolovaných trasách bylo zjištěno celkem 5 závad méně závažného charakteru. Stav jednotlivých tras a oblastí byl konzultován v
závěru kontrolního dne na společném vyhodnocení, byla přednesena 2 doporučení ze strany kontrolujících, především v oblasti nápravy problémů ve výdeji OOPP a materiálu pro nové pracovníky úpravny. Celkově bylo konstatováno, že nebyly shledány zásadní závady. Podle stavu kontrolovaných tras
tak mohl Výbor pro BOZP konstatovat slušnou připravenost pracovišť pro tuto prověrku.
Ing. Vladimír Potomák, SIBP

Důlní neštěstí v Německu
Výbuch plynu v draselném dole v centrálním Německu si 2. října dnes vyžádal tři
oběti na životech. V důsledku mohutné tlakové vlny bylo v hloubce 700 metrů původně
uvězněno sedm horníků. Čtyři z nich se podařilo vyprostit. Horníci ve věku 24, 50 a 56
let se podle mluvčího dolu pravděpodobně udusili, když se při odstřelu naráz uvolnilo
obrovské množství oxidu uhličitého, což navíc vyvolalo mohutnou tlakovou vlnu.
Čtveřice zachráněných vyvázla téměř bez zranění, uvedl mluvčí společnosti K+S,
které důl na dobývání draselných solí patří. Dva přeživší si zachránili život útěkem do
nouzového úkrytu, dalším dvěma se podařilo dostat k východu, řekl DPA durynský ministr životního prostředí Jürgen Reinholz.
Příčinou exploze v dole u obce Unterbreizbach na jihu spolkové země Durynsko je
pravděpodobně únik plynu po odstřelu v hloubce zhruba 900 metrů. Jde o největší důlní neštěstí v Německu od roku 1989. Tehdy v hesenském Heringenu zahynuli tři havíři.
Zdroj: ČT24, ČTK

Bude se opět měnit čas...

Pozor na lesní zvěř na silnicích
Zvěř se neřídí změnami letního a zimního času, chodí za pastvou ve stále stejnou dobu. Zvýšený provoz po poslední říjnové sobotě, kdy se vrací zimní čas, ji může zmást. Řidiči by měli
být opatrnější i proto, že se brzdné dráhy v zimě prodlouží.
Nehod s divokou zvěří je v Česku každoročně okolo deseti tisíc. Pojišťovna Generali uvádí, že každou dvacátou nehodu
řešenou v loňském roce způsobila srážka s lesní zvěří. Ze statistik vyplývá, že
nejčastěji k nim dochází na jaře a na podzim. Za rizikové podzimní měsíce platí říjen a listopad. Z polí mizí poslední úroda
a zvěř se stahuje do lesů.
Největší riziko střetu se zvěří hrozí po
ranním rozbřesku, kdy zvěř hledá snídani a pohybuje se víc než během dne. Zvířata hodinky nemají, změnu času neregistrují a za pastvou tedy chodí ve stále
stejnou dobu. Dny se krátí, situaci tak ještě komplikuje tma, ve které zvěř vidíte jen
ztěží. Navíc se zvěř pohybuje. Když srna
skočí těsně před jedoucí auto, radí odborníci jediné: když je střet se zvířetem
nevyhnutelný, je lepší do něj najet než se
pokoušet o riskantní vyhýbací manévr.
Podle odhadů expertů autoklubu
ADAC může až třetina všech nehod, při
nichž auto vrazí do stromu, vzniknout proto, že se řidič snaží vyhnout zvířeti. Auto
se může stát neovladatelným. Hrozí srážka s vozidlem v protisměru či náraz do
stromu.
Bourat čelem je lepší i proto, že tam je
největší deformační zóna auta. Posádku
chrání nejlépe a pohltí nejvíce energie nárazu. Už proto se snažte jelena nebo divočáka nabrat čelem, pokud je střet nevyhnutelný. "Když už bourat skutečně musíte, je lépe narazit co největší čelní plochou. Čím víc energie pohltí deformační
zóny, tím lépe. Horší je náraz do boku,
tam je méně prostoru," vysvětluje odborník na bezpečnost Škody Auto Petr
Kraus.
Při 90kilometrové rychlosti auto před
srnou nezastaví, zjistil německý autoklub
ADAC. Za bezpečnou rychlost, ze které
se dá před překážkou ještě ubrzdit, je
podle ADACu osmdesátka. A to jen za
podmínky, že řidič vidí srnu nebo jiné zvíře na alespoň šedesátimetrovou vzdálenost. Brzdná dráha auta jedoucího rychlostí 60 km/h je okolo 35 metrů. Při osm-

desátce je to ale už nějakých 55 metrů.
Jenže to platí za situace, že je silnice suchá a nenamrzlá. Když je na ní sníh nebo
led, brzdíte mnohem déle.
"Když jede auto rychlostí 100 km/h, potřebuje k zastavení alespoň 80 metrů. Pokud řidič postřehne překážku právě 60
metrů před autem, narazí do zvířete v
rychlosti 61,1 km/h," udává ADAC.
Jakmile se zvíře objeví na silnici, je třeba vypnout dálková světla, přibrzdit,
mnohdy i zastavit. A být dále na pozoru.
Lesní zvěř se totiž často pohybuje ve stádech. Proto je dobré počítat s dalšími kusy v okolí silnice.
Když střetu nezabrání ani prudké brzdění a stane se nehoda, řidič by měl
ihned poté zapnout výstražné blikače a
postavit na silnici varovný trojúhelník.
Zraněnou zvěř ze silnice neodklízejte.
Když je poraněná, může vás zranit. Je třeba zavolat místní dopravní policii. Ta ví,
koho v těchto případech kontaktovat, aby
zvíře ze silnice bezpečně odklidil.
V žádném případě nenakládejte sra-

žené zvíře do auta. Mohlo by to být později posouzeno jako trestný čin pytláctví.
Z bouraček se zvířetem motoristé většinou vyváznou bez pokuty, protože vina
nebývá na jejich straně. S náhradou škody na vozidle to je ale komplikovanější. V
takových případech se rozlišuje, zda šlo
o zvíře nebo zvěř. Zvířetem je myšleno
domácí zvíře. Za jeho pobíhání je zodpovědný jeho majitel. Poškodí-li vám tedy
auto volně pobíhající pštros, který unikl z
místní farmy, můžete škodu vymáhat na
jeho majiteli.
Naopak, za zvěř je považována lesní
fauna a v takových případech je třeba
uplatnit náhradu škody z havarijního pojištění. Některé pojišťovny, například Allianz, dokonce poskytují krytí rizika střetu
se zvěří k povinnému ručení.
"Nejčastější chybou, kterou motoristé
dělají a která následně komplikuje a prodlužuje likvidaci, je, že po nehodě se zvířetem, kdy se jim nic zásadního nestalo a
škoda nedosáhla stotisícové hranice, z
místa nehody prostě odjedou. To je špatně, naopak musí vždy policii zavolat a na
jejím prošetření okolností nehody trvat.
Každé dodatečné hlášení je už zbytečné," radí Václav Pořt, z likvidace pojistných událostí z autopojištění Allianzu.
Zdroj: iDnes.cz (auto)
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Ilustrační snímek dvou “subjektů”, které se na cestě moc dobře nesnášejí...

Hlavní doporučení ČMKOS pro budoucí vlády...
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Snímek ČTK ze záchranné akce v Německu...

Stonavští krojovaní havíři na místních dožínkách
Již k dobré tradici jinak převážně hornické obce Stonava patří i dožínkové slavnosti. Stejně tak tomu bylo i v neděli 29. září. Ve slavnostním průvodu mažoretek, dechovky Dolu Darkov s kapelníkem Jaroslavem Šindelem, myslivců, členů MO PZKO, dětí a mládeže stonavské školy
apod., nechyběli na korbě největšího alegorického vozu vedle ostatních
bryček s hosty i církevními hodnostáři obce atd., ani členové jediného
Kroužku krojovaných horníků, který působí při obci, a je to právě ve Stonavě. Vytvořili při bohoslužbě v kostele sv. Maří Magdalény, jako vždy při
nějakých slavnostních příležitostech, čestnou stráž v hornických stejnokrojích se svým praporem i hornickými kahany. Poté si prohlédli i moc
hezkou výstavku ručních prací i jiné lidové tvořivosti, kterou uspořádala
místní skupina stonavského PZKO.
Text a foto: J. Břoza

1. Obnovit sociální dialog mezi vládou, odbory a zaměstnavateli jako nástroj pro hledání konsenzuálních řešení
současné krizové situace.
Nedílnou součástí musí být i ocenění
přínosu systému kolektivního vyjednávání a jeho trvalá podpora ze strany státu.
Rovněž je nezbytné, aby se sociální dialog s odbory a zaměstnavateli stal nástrojem řízení na úrovni odvětví a krajů.
2. Bezodkladně minimalizovat způsobené i hrozící škody vyvolané
„reformami“ předchozí pravicové vlády:

! Zastavit zavedení jednotného inkasního místa (JIM) od 1. 1. 2015.
! Spuštění systému JIM by totiž znamenalo podle našich propočtů výrazné riziko propadu příjmů veřejných financí. Tímto krokem se zruší i připravovaný přesun
2 % pojistného na veřejné zdravotní pojištění ze zaměstnavatelů na zaměstnance.
! Dokončit proces likvidace tzv. S karet.
! Zrušit zavedení tzv. II. pilíře penzijní
reformy a převést již naspořené prostředky do III. pilíře.
! Zvýšit příspěvek státu za státní pojištěnce, sblížit pojistné platby zdravotního
pojištění mezi jednotlivými subjekty, vytvořit rovné podmínky mezi zdravotními
pojišťovnami při platbách za diagnózu,
nezvyšovat spoluúčast pacientů na zdravotní péči.
3. Prosadit Národní plán boje proti korupci, daňovým únikům, praní špinavých
peněz a dalším negativním ekonomickým jevům.
Tento plán předpokládá:
! Povinné zavedení kontrolních pokladen s fiskální pamětí.
! Zavedení majetkových přiznání.
! Další omezení hotovostních plateb.
! Znovuzavedení systému minimální
daně OSVČ.
! Zvýšení finančních i trestních postihů
za porušování daňových zákonů.
! Zpřísnění definice lichvy a postihů,
které účinně zabrání finančním spekulantům parazitovat na svízelné finanční
situaci občanů.
4. Konkrétní opatření podporující růst
ekonomiky, konkurenceschopnost a zaměstnanost:
! Podstatně zvýšit podporu technické-

ho školství – od středních odborných škol
až po vysoké školy.
! Výrazně zvýšit podporu výzkumu. Stávající systémy podpory výzkumu, vývoje
a inovací jsou nedostatečně orientovány
na zvyšování konkurenceschopnosti firem. Koordinovat rozvoj vědeckotechnických parků a inovačních center.
! Založit státní exportní společnost, která by zajišťovala komplexní vývoz s garancí státu a podporovala export českých
technologií.
! Zcela změnit dosavadní podporu českého zemědělství s cílem zvýšit podíl tuzemských potravin na spotřebě na
80–90 %: týká se to masa, zeleniny, ovoce a mléka. Otázka soběstačnosti ve výrobě potravin v příštích letech se stává klíčovou pro bezpečnost státu.
! Vypracovat koncepci podpory komplexního využití dřeva s cílem výrazně
zvýšit stupeň jeho zpracování – přidanou
hodnotu v české ekonomice.
! Vypracovat energetickou a surovinovou koncepci ČR a za účasti sociálních
partnerů připravit a předložit novelu horního zákona, ve kterém je nutno respektovat zejména zajištění ochrany ložisek
před ztížením nebo znemožněním dobývání a zrušit limity těžeb v jednotlivých lokalitách.
! Obnovit území a infrastrukturu postižené povodněmi.
! Realizovat výstavbu nejméně 50 tisíc
bytů v nájemním bydlení se sníženým nájemným (a to i s ohledem na řešení obtížné situace občanů postižených opakujícími se povodněmi).
! Rozvinout některé infrastrukturní projekty, například podpořit dostavbu 3. a 4.
bloku JETE s výrazným akcentem na s
tím spojené „ofsety“, dostavět jezy na Labi, podpořit a připravit rychlodráhu v linii
Praha-Brno s cílovou dobou jízdy 1 hodina.
! Změnit přístup České republiky k Evropské unii a vrátit ČR do hlavního proudu evropské integrace a dotváření jednotného trhu. Usilovat o odstraňování
ekonomických, mzdových a sociálních
rozdílů mezi „starými“ a „novými“ členskými státy EU. Zajistit, aby Česká republika nebyla vyňata z působnosti Listiny základních práv EU.
5. Prosadit Národní plán boje proti ne-

zaměstnanosti, chudobě a prekarizaci
práce.
Tento plán předpokládá:
! Pro zaměstnance, kterým hrozí v nejbližší době propouštění z práce kvůli ekonomickým problémům, připravit a zavést
systém sdílení práce (tzv. kurzarbeit) ve
standardní formě osvědčené v řadě vyspělých zemí. Systém je výhodný i pro firmy.
! Pro nezaměstnané v koordinaci s podnikatelskou sférou a regiony připravit rekvalifikační programy.
! Pro mladé lidi vytvořit a po vzoru evropských zemí podpořit program
„Garance pro mladé lidi“ s cílem usnadnit
jejich přijímání do pracovního poměru a
snížit jejich nezaměstnanost (daňová
podpora, dotace jejich příjmů aj.).
! Postupně zvyšovat minimální mzdu
tak, aby plnila především funkci motivační, aby bylo výhodnější pracovat než pobírat podporu v nezaměstnanosti či sociální dávky.
! Zavést ochranu u pružných (flexibilních) forem zaměstnávání, zabránit zneužívání agenturního zaměstnávání. České pracovní právo umožňuje všechny flexibilní formy práce, ale bez náležité
ochrany. Standardní pracovní poměr začíná být v některých odvětvích vytlačován nejistými – prekérními formami zaměstnávání.
! Obnovit systém odměňování ve veřejné správě existující před 1. 1. 2011, tj.
zejména zrušit možnost používání
smluvních platů a platového rozpětí v jednotlivých třídách, jež podporuje korupci a
nerovné zacházení se zaměstnanci na
základě „oblíbenosti“, nikoliv skutečné výkonnosti zaměstnance, a zahájit postupnou úpravu úrovně platů zaměstnanců v
této sféře.
! Připravit zákon o sociálním bydlení obdobný tomu, jaký je např. v Rakousku,
který pomůže ve výstavbě dostupného
bydlení pro rodiny s dětmi a seniory. Změnit podmínky doplatku na bydlení, jenž zatěžuje státní rozpočet, lidem nepomáhá
a nahrává spekulantům s ubytováním.
ČMKOS svým členům doporučuje,
aby právě z pohledu těchto návrhů četli
programy politických stran a rozhodli se,
komu dají svůj hlas.
Praha, září 2013

Aktuální témata pro tuto dobu...

Dobrovolné důchodové pojištění
Doplacení chybějícího důchodového pojištění
Chybí-li nám potřebná doba pojištění pro přiznání starobního důchodu, protože jsme ji zatím nezískali, můžeme ji v některých případech doplatit dobrovolným důchodovým pojištěním. Bez časového omezení je můžeme doplatit v následujících případech:
! studium po uplynutí prvních šesti

let studia po dosažení věku 18 let, po
roce 2009 jakékoliv studium, bez
ohledu na to, zda již uplynulo prvních šest let studia po dosažení 18
let nebo ne,
! nezaměstnanost,
! dlouhodobá dobrovolnická služba,
! zaměstnání v cizině,
! činnost na území ČR ve prospěch
zahraničního zaměstnavatele,
! doba pobytu v cizině, po kterou
jsme následovali svého manžela/manželku, který/á v cizině působil/a

Škoda Yeti ve Frankfurtu 2013
Škoda Yeti má novou tvář a navíc si ji můžete pořídit i bez „drsných“
plastů. Jak vypadá na živo?
Yeti se už na svět dívá stejnýma očima jako jeho bratříčci: hranaté světlomety s čirou optikou a charakteristickým LED proužkem auto opticky rozšiřují, navíc díky absenci oddělených mlhovek získal Yeti zase trochu mladistvého šmrncu. Nová tvář Yetimu sluší. Změny se odehrály také na zádi, kde taktéž najdeme do tvaru písmene C tvarované LED. Příjemným bonusem je nabídka parkovací kamery, umístěné uprostřed vozu vedle tlačítka pro otevírání pátých dveří.
Na stánku automobilky Škoda, který byl ve výstavní hale číslo 3, jste si
mohli prohlédnout i obě dvě designové linie: outdoorovou, která v podstatě
navazuje na předchozí vzhled Yetiho, a městskou. Ta je určena zákazníkům,
kteří oplastování nechtějí nebo se jim zkrátka nelíbí a navíc vědí, že s autem
žádné velké výlety mimo zpevněné cesty nechystají. Na první pohled je absence tmavých plastů na Yetim trochu zvláštní, po krátkém „zvyknutí si“ se
mi ale bíle lakovaný Yeti začíná docela líbit. Takový městský švihák, proč ne.
Asi to ale bude chtít větší kola.
Změny proběhly i v interiéru, pozornost upoutá především nový volant a řadicí páka podobná té v Octavii a Rapidu. Řadicí páka mi tedy žádný pocit nenavodila (což je asi dobře...), zástavbu nového volantu, známého z Octavie,
však musím hodnotit kladně. Dobře se drží, má přiměřenou tloušťku a tlačítka jsou na něm rozmístěna logicky a přehledně.
Technickou novinkou je příchod spojky Haldex páté generace, která se stará o pohon všech kol už v Octavii Combi 4x4. Dále se rozšiřuje nabídka motorů – po loňské novince 1.4 TSI/90 kW s převodovkou DSG se samočinného
řazení dočká i 1.8 TSI 4x4, který dostane nové naladění na 112 kW. DSG je
tedy po faceliftu dostupné s každým z nabízených zážehových motorů.
Zdroj: auto.cz

Problematika sociálního bydlení
potřebuje kvalitní zákon
U příležitosti říjnového Světového dne bydlení rekapitulovali zástupci Sdružení nájemníků ČR (SON) dosavadní tristní
situaci v bytové politice České republiky.
Předseda sdružení Milan Taraba
v této souvislosti zdůraznil, že k nápravě nemůže dojít bez dosud chybějícího kvalitního zákona o sociálním bydlení, který definuje standard
sociálního bytu a vymezí osoby, jež
na něj mají nárok. Předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil, který je lídrem pražské kandidátky ČSSD pro
nadcházející parlamentní volby, připomněl, že sociální demokracie je
známá svým důrazem na ochranu
nejohroženějších skupin ve společnosti a že vznik zákona o sociálním
programu patří k čelným bodům programu ČSSD.
Přinesou mimořádné volby do Poslanecké sněmovny ohledně sociálního bydlení nějakou změnu? Pokud
budou lidé volit ODS, TOP 09 či
ANO, tak zcela jistě ne. Stačí se podívat do jejich vágních programů, kde
o tom není takřka ani zmínka. Kvalitní zákon o sociálním bydlení prosazují vedle ČSSD rovněž KSČM a
SPOZ. Zákon má jasně definovat
standard sociálního bydlení i osoby,

které na něj mají nárok. Jsou to například osamělí senioři ve větších
městech, nízkopříjmové rodiny, do
života vstupující mladí lidé bez podpory rodičů, osoby se zdravotním postižením nebo děti opouštějící
ústavní výchovu.
Statistická čísla o počtech občanů
ČR, pro které je problém získat a udržet si přiměřené bydlení, hovoří jasně. Pouhých 9 procent obyvatel tyto
potíže nemá. Se starostmi jak zaplatit nájem se potýká 27 procent lidí,
32 procent nemá naději sehnat slušné bydlení. Neustále přibývá bezdomovců a lidí bez střechy nad hlavou.
Nyní je jich přibližně 30 000 a v blízké budoucnosti jejich počet překoná
hranici 70 000! „I proto je nezbytné
držet dostupné nájemní bydlení především dobrou hospodářskou a sociální politikou, kterou zaručí stát spolu s místními samosprávami,“ konstatoval Milan Taraba. A to, jak dodal
Jaroslav Zavadil, bez přijetí kvalitního zákona o sociálním bydlení nepůjde.
(icer)

ZE SVĚTA
HORNICTVÍ
Co víte o fluoru?
Fluor je žlutozelený plyn pronikavého
zápachu. V kapalném skupenství se vyskytuje jako světle žlutá kapalina. Fluor
má ze všech chemických prvků nejvyšší
elektronegativitu a jedná se o mimořádně reaktivní chemický prvek. Kromě kyslíku, dusíku a chloru přímo reaguje téměř
se všemi prvky. S vodíkem reaguje fluor
explozívně za vzniku fluorovodíku, s
ostatními nekovy za vývoje plamene.
Výskyt fluoru v přírodě
Průměrný obsah fluoru v zemské kůře
je 0,0585 %. V přírodě se elementární fluor jako prvek, díky své značné reaktivitě,
nevyskytuje. Ojedinělý výskyt přírodního
elementárního fluoru je znám v antozonitu (páchnoucí fluorit) z dolu Wölsendorf v
Bavorsku.
Nejdůležitějšími užitkovými nerosty
fluoru jsou minerály fluorit (kazivec) CaF2a kryolit Na3[AlF6]. Ze všech nerostů
má nejvyšší obsah fluoru (73,24 % F) minerál griceit LiF, barberit (NH4)BF4 obsahuje 72,5% fluoru a ferucit NaBF4 obsahuje 69,2% F. Celkem bylo popsáno přes
440 nerostů s obsahem fluoru.
Těžba a zásoby
V roce 2011 dosáhla celosvětová těžba všech užitkových minerálů fluoru hodnotu 6,5 Mt. Největším producentem je s
roční těžbou 3,3 Mt Čína, 1 Mt se vytěžilo
v Mexiku, 430 kt v Mongolsku a 270 kt v
JAR. Celosvětové ověřené zásoby nerostů fluoru jsou 240 Mt. Největším evropským producentem fluoritu je s roční
těžbou 132 kt Španělsko, 60 kt fluoritu se
těží v Německu a 26 kt ve Velké Británii.
Zásoby fluoritu v ČR dosahují hodnoty
2 Mt, na našem území jsou evidovaná 4 v
současnosti netěžená ložiska s bilancovanými zásobami fluoritu - Běstvina, Jílové u Děčína, Moldava a Kovářská.
Výroba a využití fluoru
Průmyslová výroba fluoru se provádí
elektrolýzou taveniny hydrofluoridu draselného KHF2 nebo dihydrofluoridu draselnéhoKH2F3. Přímé využití nachází fluor jako okysličovadlo v raketových motorech a jako fluorační činidlo ve velké řadě
organických reakcí.
Značný význam mají sloučeniny odvozené od alifatických uhlovodíků náhradou vodíku za fluor - freony. Fluorované
polymery slouží k výrobě hydrofobizačních prostředků pro stavebnictví a textilní
průmysl. Fluorid sodný NaF a fluorid cínatý SnF2 se přidávají jako desinfekce do
zubních past a slouží k ochraně dřeva
před hnilobou. Hexafluorid síry se také
používá jako zvukově izolační plyn do
dvojitých skel oken. V době národního obrození navrhoval Presl pro fluor český název tekutík, Amerling prosazoval název
kazík. Zdroj: prvky.com

v diplomatických službách ČR,
! doba, po kterou jsme byli poslancem/poslankyní Evropského parlamentu. (Dosud to bylo studium po
uplynutí prvních šesti let studia po
dosažení věku 18 let, nezaměstnanost, dlouhodobá dobrovolnická
služba, zaměstnání v cizině a činnost na území ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele.).

Dobrovolné důchodového
pojištění z jiných důvodů
K dobrovolnému důchodovému
pojištění se můžeme přihlásit bez
uvedení důvodu na maximálně 10
let v rámci celého našeho života.
Přitom za dobu přede dnem podání přihlášky k dobrovolnému důchodovému pojištění si můžeme doplatit
maximálně 1 rok.
Minimální měsíční pojistné
Dobrovolného důchodového pojištění musíme být účastni vždy celé
kalendářní měsíce.
Minimální měsíční výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění činí 28 % z jedné čtvrtiny průměrné mzdy.

Předčasný starobní
důchod
Důchod předčasný je starobní důchod, na který máme nárok před nárokem na řádný starobní důchod.
NÁZEV
ČERPACÍCH
STANIC

3. DÍL
TAJENKY

ZNAČKA
DLAŽDIČEK

JMÉNO
HEREČKY
ADAMOVSKÉ

ZEMANSKÉ
SÍDLO

SEVERSKÝ
SVOBODNÝ
STATEK
DÁMSKÝ
KLOBOUČEK

Předčasný důchod je ovšem trvale snížený - důchod bude nižší i poté,
co dosáhneme nároku na řádný starobní důchod.
Kdy můžeme odejít do předčasného důchodu
Pokud máme nárok na penzi:
! později než v 63 letech, můžeme
odejít kdykoliv po 60 roce věku,
! dříve než v 63 letech, můžeme
odejít maximálně o 3 roky dříve, než
máme nárok na řádný starobní důchod.
Vybrané skupiny zaměstnanců
mohou odejít i v mnohem nižším věku, například horníci s určitým počtem odpracovaných let apod.
Nezbytnou podmínkou pro přiznání předčasného starobního důchodu však je, že máme ke dni jeho
přiznání získánu dobu pojištění potřebnou pro nárok na řádný starobní
důchod.
O kolik je předčasný důchod
nižší
Odchod do předčasného důchodu se projeví nejvíce u vyšších penzí. Navíc čím dříve do důchodu odejdeme, tím bude krácení větší - viz
Výpočet předčasného důchodu. Například penze 10.000 Kč bude menší
zhruba o 1.800 Kč (odchod o 3 roky
dříve), nebo o 500 Kč (odchod o 1
rok dříve). Předčasný důchod budeme mít také tím menší, čím kratší byla naše doba pojištění (odpracovaná
léta + náhradní doby).
Přivýdělek a předčasný důchod
I v předčasném důchodu si můžeme přividělávat, ale jen v omezeném
rozsahu - viz Předčasný důchod a
přivýdělek.
Zpětně nemáme nárok
Předčasný starobní důchod nám
může být přiznán nejdříve ode dne,
kdy podáme žádost o něj.
Zdroj: duchody-duchodci.cz

Vitamin E, obsažený v zelenině, je nutný
pro správný ... (tajenka) a správnou
činnost pohlavních orgánů. Je obsažen
zejména v brokolici, černém kořenu,
mrkvi, celeru, póru, zeleném hrášku,
chřestu, petrželové a celerové nati a ve
špenátu. Vitamin K, zajišťující srážení
krve, je zvláště ve špenátu, zelí
a listové zelenině.
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