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Neboj, všechno dobře dopadne...

A kdyby ne, tak mi tě prej vycpou!

V Havířově se 8. listopadu konala za účasti většiny zástup-
ců odborových organizací pravidelná Rada SHO. Jednání se 
zúčastnila také JUDr.M.Piekarzová a předseda OS PHGN 
Bc.J.Sábel. Hlavním bodem jednání bylo vyhodnocení hlaso-
vání o sporu o uzavření KS OKD pro roky 2014 až 2018. 

V úvodu jednání se dostavili také 
zástupci vedení OKD – personální 
ředitel Ing.J.Jurášek, provozní ředi-
tel Ing.P.Hadrava a finanční ředitel-
ka Ing.J.Ivánková. Vzhledem k to-
mu, že účast při hlasování přesáhla 
50 % a většina zaměstnanců byla 
pro stávku, požádali představitelé 
OKD o nahlédnutí do hlasovacích ar-
chů, aby zkontrolovali, zda nehlaso-
vali i zaměstnanci cizích firem. Odbo-
ry na tento požadavek nepřistoupily 
a tak proběhla mírně emotivní disku-
se, kde si obě strany sdělily svá sta-
noviska v dané situaci. Poté zástup-
ci vedení OKD opustili jednací míst-

nost a odbory se dohodly, že další 
jednání s ostatními odborovými orga-
nizacemi proběhne 11. listopadu. 

V dalším průběhu jednání infor-
moval předseda hornického svazu 
Bc.J.Sábel o jednáních s premiérem 
Rusnokem , který nadále odmítá do-
tovat těžbu na Dole Paskov ze stát-
ního rozpočtu. Přitom podle zná-
mých informací vedení OKD podmi-
ňuje další provozování ztrátového 
dolu /“sociální těžba“/ právě jen s fi-
nanční podporou státu. S navazují-
cími informacemi seznámil přítomné 
i místopředseda SHO Ing.J.Vlach, 
který hovořil o obsahu jednání 

„Krizového štábu MSK“, který se za-
bývá mimo jiné také řešením Dolu 
Paskov. I zde se počítá s útlumem 
dolu a převedením zaměstnanců na 
jiné doly nebo jejich přeškolením na 
jiné profese a zaměstnáním v podni-
cích a průmyslových zónách našeho 
kraje.

Předseda Sábel nakonec přinesl 
informace k přípravě Sjezdu        
ČMKOS, který se bude konat v příš-
tím roce. Informoval rovněž o stavu 
nemovitého majetku svazu v Luha-
čovicích – hotely Fontána. Jejich pro-
dej se stále nedaří uskutečnit a pro-
blémy jsou i s jejich pronájmem. 
Komplet neradostných informací ješ-
tě doplnil předseda J.Kožušník z Ca-
terpillaru /původní Bastro/, kde letos 
propustili již 80 zaměstnanců. 

A tak mají odbory před sebou na-
pjatý konec roku 2013.

                                  redakce ZB

Vítejte v České psychiatrické republice
Normální člověk žije většinu svého života v iluzi, že pokud se nezblázní, ni-

kdy se nemůže dostat do specializovaného zdravotnického zařízení, kde se 

léčí spoluobčané, kteří takové štěstí neměli. Jak se ale ukazuje, jde o naivní 

představu. Značná část lidí začíná mít intenzivní pocit, že žije v prostředí, kte-

ré se pomalu ale jistě začíná psychiatrickému ústavu podobat. Nemůžeme 

se jim divit. Stačí si poslechnout večerní zpravodajství v televizi, ráno v trafi-

ce přejet očima titulky novin a pak se během dopoledne dorazit na internetu.

Na obrazovce se před očima národa kymácí prezident nad korunovačními 

klenoty. Jeho předchůdce v přímém přenosu krade prezidentovi spřátelené 

země protokolární pero a veřejně brojí proti antikomunistům. Úřad vlády 

téměř tři roky ovládala podivná osoba a úkolovala elitní špióny. Jistý politik ra-

dí v přímém přenosu na ČT, jak odhalovat agenty KGB pomocí siderického 

kyvadélka. Policejní komanda honí v Česku mafiány a ti se ve stejné době 

opalují v Monaku. Českou velerozkrádačku soudí Švýcaři.

Hlava státu nazývá novináře kretény, budoucímu ministru financí záhadně 

na kontě přistane několik milionů, komunisté si v kampani dají na plakáty 

předvolební heslo německých nacistů (s lidmi pro lidi). Šéf nové parlamentní 

partaje tvrdí, že čeští cikáni místo do nebe mají odejít do Indie, "lovce" kmot-

rů a politických dinosaurů sebrala a obvinila policie a udělování státních vy-

znamenání se změnilo v kabaretní frašku rovněž v přímém přenosu.

Aby toho všeho nebylo málo, v Lidovém domě odhalili puč a z bezvýrazné-

ho šéfa ČSSD je náhle národní hrdina. Politici s vážnými tvářemi i nadále tvr-

dí, že jim jde o národ a o stát. Agentury hlásí, že prezident má po záhadném 

nárazu do zdi nohu v gypsu.

Tato informační smršť neuvěřitelná svým obsahem, posílená o drby, hys-

terie, "zaručené šeptandy", fámy a pomluvy z nejvyšších pater české politiky 

připomíná všechno možné jenom ne dění v normální demokratické zemi a 

zvenčí Českou republiku užasle sleduje celý svět. Nejpodivnější na tom 

všem je, že všechny ty příšernosti, co se kolem nás už léta dějí, jsou výsled-

kem "činnosti" vrcholných představitelů naší země a členů parlamentních 

stran. Další kuriozitou je skutečnost, že za jejich "vylomeniny" je více než dob-

ře platíme ze svých daní.      

Část lidí při sledování zpráv nebo čtení novin si proto preventivně občas 

zobne Valium, mladší ročníky si sem tam ubalí jointa, dělný lid se jde nado-

povat pivem. U starší generace pracují naplno pudy sebezáchovy. Neslyší, 

nevidí a raději se věnuje vnoučatům, zahrádkám a četbě prvorepublikové čer-

vené knihovny. 

MUDr. Miroslav Macek ve své poslední glose tento stav shrnul do jediné 

věty: Česko už připomíná totální blázinec. Nevěšte ale hlavu. V neděli a o 

svátcích prý v ústavech podávají štrůdl a občas v poledne i řízek... Zdroj: prv-

nizpravy.cz

p Snímek členů Rady SHO při jejich jednání...

p Předseda SHO Ing.J.Pytlík /na snímku vlevo/ a místopředseda SHO Ing.J.Vlach při podpisu Kolektivní smlouvy OKD... 

Odbory působící při OKD, a.s. se s vedením společnosti už 
více než rok nemohly dohodnout na znění nové Kolektivní 
smlouvy OKD, a.s. Management odmítnul i kompromisní ná-
vrh zprostředkovatele. Proto také horníci vyhlásili stávkou po-
hotovost.

Sdružení hornických odborů dále spo-
lečně s ostatními odborovými organiza-
cemi vyzvalo zaměstnance těžební spo-
lečnosti OKD, aby začali na šachtách v 
referendu hlasovat, zda jsou ochotni jít 
do stávky nebo zda jsou ochotni přijmout 
poslední návrh kolektivní smlouvy, který 
předložila strana zaměstnavatele. Hla-
sování se konalo od 4. do 7. listopadu. 
Aby hornické odbory mohly vyhlásit stáv-
ku, musela se referenda zúčastnit ale-
spoň polovina oprávněných hlasujících a 
nejméně dvě třetiny z nich se vyslovit pro 
stávku. Hlasování se zúčastnilo více než 
60 procent zaměstnanců a naprostá vět-
šina /přes 90 procent/ se vyjádřila pro 
stávku. Hlasovací archy byly přitom zkon-
trolovány tak, aby nebyly započítány hla-

sy z jiných firem nebo neplatné hlasy. 
Odečteny byly také hlasy záchranářů. 

Vzhledem k faktu, že strana zaměst-
navatele nebyla následně schopna přijít 
s nějakými ústupky ve svém návrhu KS, 
odborové  o rgan izace  působ íc í                
v OKD, a.s. oznámily v pondělí 11. listo-
padu zaměstnavateli, že ve dnech 19. 11. 
2013 od 12.00 do 16.00 hodin, dále 29. 
11. 2013 od 00.00 do 24.00 hodin a 4. 12. 
2013 od 00.00 hodin až do 6. 12. 2013 do 
24.00 hodin bude probíhat stávka za-
městnanců OKD, a.s. 

Pak však ale došlo k obratu a strana 
zaměstnavatele přišla 13. listopadu se 
svým posledním návrhem, ve kterém se 
zpětně objevily přídavky na dovolenou  
/6násobek/ a Vánoce /6násobek/, včetně 

úpravy odstupného v sociální části KS. 
Na tento návrh vyjednavači strany odbo-
rů přistoupili a tak došlo k podpisu kolek-
tivní smlouvy. Strana odborů vydala k to-
muto aktu následující vyjádření:

Dne 13.11.2013  byla podepsána     
po více než 13 měsících vyjednávání Ko-
lektivní smlouva OKD, a.s. na roky  
2014-2018. V souladu se Zákonem 
č.2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání 
důvody již vyhlášené stávky pominuly. 
Rovněž byla odborovými organizacemi 
odvolána stávková pohotovost. Zaměst-
navatel předložil vstřícný a přijatelný ná-
vrh KS, jehož základem je Kolektivní 
smlouva OKD, a.s. z roku 2012, uprave-
ná ve vztahu k složitým celosvětovým 
podmínkám v hornictví. 

Tato KS je postavena na základních 
jistotách pro zaměstnance a zajišťuje 
růst výdělků v případě zlepšení ekono-
mické situace.                      redakce ZB

P R O H L Á Š E N Í odborových  
organizací působících v OKD

zdař bůh
ČTRNÁCTIDENÍK SDRUŽENÍ HORNICKÝCH ODBORŮ

OKD  OSTRAVA
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Odbory: Privatizovat důlní společnosti bylo chybou...

Názory předsedů hornických sdružení

Průměrný důchod 
v září téměř 11 tisíc korun

činil 

Výsledky NWR za prvních 
devět měsíců roku 2013

Vvšlo nové číslo
“Záchranáře”

Počátkem 90. let se ani důlní společnosti nevyhnuly re-
strukturalizaci, která zasáhla celý průmysl. Během restruktu-
ralizace byly propuštěny desetitisíce lidí. Firmy se přeměnily 
na akciové společnosti, které stát postupně privatizoval. Ně-
které změnily několikrát majitele. 

Privatizační kauzy jsou dodnes po-
znamenány soudními tahanicemi. To se 
týká OKD Ostrava i tehdejší Mostecké 
uhelné společnosti. Bývalí majitelé MUS 
byli zatím nepravomocně odsouzeni švý-
carským soudem. Okolnosti privatizace 
OKD vyšetřovala Evropská komise, býva-
lí majitelé v čele s Viktorem Koláčkem stá-
li před tuzemským soudem a prezident 
Miloš Zeman požaduje prověřit smlouvu, 
která umožnila Bakalovi koupit OKD. 

Stále častěji se objevují názory, že 
stát měl své nerostné bohatství lépe 
ochránit. Například tím, že by v akcio-
vých společnostech zachoval majoritní 
podíl. Jak privatizaci s odstupem let hod-
notí odbory, na to se Sondy Revue zepta-
ly předsedů odborových organizací v 
OKD Ostrava, Czech Coal Group Most a 
v Sokolovské uhelné.  

Jaromír PYTLÍK, předseda Sdruže-
ní hornických odborů OKD Ostrava:

Dnes je snad každému jasné, že bylo 
chybou privatizovat těžební společnosti 
a prodat je soukromím vlastníkům. Stát si 
v nich měl ponechat majoritní podíl. Uhlí 
stále patří v energetice i v teplárenství 
mezi strategické suroviny. Stát je sice stá-
le vlastníkem surovinového bohatství, 
ale nechová se jako zodpovědný národo-
hospodář. Důsledky tohoto neuvážené-
ho kroku dnes plně pociťujeme právě v 
OKD. Nevíme, co konkrétně obsahovala 
privatizační smlouva s dnešním vlastní-
kem, ale mělo tam být, že uhelné ložisko 
by se mělo vytěžit celé. Stalo se však, že 
vlastník deset let doloval z OKD miliardo-
vé zisky, a když se nyní rok a půl společ-
nosti nedaří, tak vlastník, který má prona-
jaté uhelné ložisko k těžbě, se rozhodne 
dál netěžit a zavřít Důl Paskov a propustit 

tisíce zaměstnanců. Majitel navíc spo-
lečnost zadlužil a chtěl horníkům snížit 
mzdy o 20 procent.

Mostecká uhelná společnost
Kauza MUS se kvůli švýcarskému 

soudnímu procesu stala i pod Alpami 
symbolem „divoké“ české ekonomické 
transformace a privatizace. U soudu Bel-
linzoně šlo o to, zda se podnikatelé a 
manžeři MUS při privatizaci dopustili pod-
vodů a praní špinavých peněz. Soud roz-
hodl, že ano. To ale nijak neomlouvá čes-
ké vlády, které řídily zemi během devade-
sátých let. Ty měly počítat s tím, že když 
se stát vzdá v těžařské firmě majority, dří-
ve nebo později ji ovládne soukromý 
vlastník. A že hodnota menšinového podí-
lu, který zůstane státu, pak pochopitelně 
klesne.

Jaromír FRANTA, předseda Sdru-
žení odborových organizací CCG 
Most:

Všeobecně považuji rozhodnutí státu 
privatizovat těžební společnosti za vel-
kou chybu. Výhradním vlastníkem uhel-
ných zásob je stát. Koncesi na těžbu uhlí 
mají soukromé společnosti, což se v tuto 
chvíli projevuje jako konfliktní záležitost. 
Svědčí o tom i dramatické události, které 
se nyní odehrávají v OKD Ostrava. Ty mě-
ly zůstat v rukou státu jako strategické 
podniky. To se týká i bývalé Mostecké 
uhelné společnosti a dnešní Czech Coal 
Group. Od doby, kdy se ze státní firmy sta-
la soukromá, se v ní vyměnila už řada ma-
jitelů. Každý měl jiné představy o řízení 
společnosti, o tom, jak se chovat k za-
městnancům a odborům. V rámci objekti-
vity musím konstatovat, že odbory všich-
ni majitelé respektovali jako svého part-
nera. Společně se snažíme udržet ve fir-

mě sociální smír. S ohledem na to, co se 
děje nyní v OKD, můžeme mluvit i o štěs-
tí, že jsme u nás zatím narazili na vstříc-
né majitele. Majitelé OKD se v tuto chvíli 
chovají velice hanebně.     

Sokolovská uhelná, a.s.:
Sokolovská uhelná, právní nástupce, 

a.s. (SUAS) je nejmenší těžební společ-
nost hnědého uhlí a zároveň druhý nej-
větší výrobce elektrické energie v České 
republice. Těžbu provádí v Sokolovské 
pánvi. Společnost vznikla v roce 1994 
spojením Palivového kombinátu Vřeso-
vá, Hnědouhelných dolů Březová a Re-
kultivací Sokolov. Privatizaci nakonec re-
alizovala vláda Vladimíra Špidly. Po zru-
šeném výběrovém řízení vláda jednala 
pouze se společností Sokolovská těžeb-
ní a.s. ovládanou managementem dolů. 

Jan SMOLKA, předseda Sdružení 
odborových organizací Sokolovské-
ho regionu:

Privatizace Sokolovské uhelné se po-
vedla. Privatizovala se v roce 2004. Jed-
nalo se o manažerskou privatizaci a od-
bory ji  podpořily. 

Vyjednávali jsme na různých místech, 
aby se privatizace touto formou uskuteč-
nila, a mohu dnes s uspokojením konsta-
tovat, že jsme se nespletli. Majitelé Soko-
lovské uhelné plní vše, na čem jsme se 
při přípravě privatizace dohodli. Nejedná 
se přitom jen o zaměstnance, ale i vstříc-
ný přístup firmy k regionu. To má svůj vý-
znam, protože SU je největším zaměst-
navatelem v Karlovarském kraji. I přes ta-
to pozitiva se domnívám, že stát neměl 
pouštět z ruky své nerostné bohatství. 
Důsledky se plně projevují v OKD, kdy se 
za mrzký peníz prodala největší černou-
helná společnost v zemi. A dnes stát ne-
dokáže ochránit svůj majetek a projevuje 
se tak jako špatný hospodář. Podobné to 
bylo i s privatizací Mostecké uhelné spo-
lečnosti, která má soudní dohru ve Švý-
carsku.                                   Petr Kolev

p J. Pytlík - předseda SHO... p J. Franta - předseda SOO CCG...

p J. Smolka - předseda SOO SoR...

 

Společnost New World Resources Plc (dále jen „NWR" nebo 

„Společnost") oznamuje své neauditované hospodářské výsledky za devět 

měsíců roku 2013. 

Hospodářské výsledky za devět měsíců roku 2013 
! Výnosy z pokračujících činností ve výši 634 milionů EUR, což představuje 

pokles o 31 %. 
! Hotovostní náklady na těžbu tuny uhlí ve výši 81 EUR/t, což představuje 

nárůst o 17 % při poklesu těžby o 25 % a pokles o 12 % při stabilní produkci. 
! Výdaje na administrativu a prodej z pokračujících činností poklesly o 20 % 

na 136 milionů EUR. 
! EBITDA z pokračujících činností ve výši (50) milionů EUR. Ve 3. čtvrtletí 

roku (1) milion EUR. 
! Základní ztráta z pokračujících činností na akcii A ve výši (0,72) EUR. 
! Čisté zadlužení ve výši 672 milionů EUR a hotovost ve výši 157 milionů 

EUR. 
!Opatření v objemu 85 milionů EUR posilující hotovostní pozici Společnosti 

splněna, realizace dalších opatření v hodnotě 16 milionů EUR se očekává ve 

4. čtvrtletí 2013. 
! Hrubý výnos z prodeje OKK ve výši 95 milionů EUR, předpoklad ukončení 

transakce do konce roku. 
! Sjednány výjimky z úvěrových podmínek revolvingového úvěru (waivers). 

Provozní výsledky za devět měsíců roku 2013 
! Úrazová četnost (LTIFR) na úrovni 6,83, což představuje zlepšení o 9 %. 
! Výroba uhlí ve výši 6,5 mil. t a prodej uhlí na úrovni 7,2 mil. t. 
! Prodej uhlí v poměru 48 % koksovatelného a 52 % energetického uhlí. 
! Průměrná cena koksovatelného uhlí pro 4. čtvrtletí 2013 sjednána na   

101 EUR/t. 

Neauditované předběžné výsledky za devět měsíců roku 2013 

Komentář předsedy představenstva 
Rok 2013 

V první řadě je pro mě velkým potěšením, že i přes náročné podmínky na trhu a zá-

sadní změny, jimiž Společnost prochází, se ukazatele bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví i nadále zlepšují. Hodnota úrazové četnosti (LTIFR) na úrovni 6,83 je nejlepším 

výsledkem mezi srovnatelnými společnostmi ve střední Evropě, a my tak plníme svůj 

cíl dosáhnout do roku 2015 hodnoty 5 v úrazové četnosti. V letošním roce jsme v ná-

vaznosti na zhoršující se podmínky na trhu provedli pečlivou revizi provozních aktiv, 

po níž jsme zahájili sérii kroků s cílem optimalizovat Společnost a její podnikatelské 

portfolio, a to včetně procesu divestice našich koksárenských provozů. Dne 27. září 

jsme se dohodli na prodeji naší koksárenské dceřiné společnosti OKK skupině 

METALIMEX za celkovou hrubou částku 95 milionů EUR. V současné době předpo-

kládáme, že bude transakce dokončena do konce letošního roku. V říjnu jsme oznámi-

li, že jsme s věřiteli revolvingového úvěru (RCF) dosáhli dohody, která zachová tuto 

úvěrovou linku až do doby vypršení platnosti v únoru 2014. Za současných podmínek 

čerpání je však velmi nepravděpodobné, že bychom revolvingového úvěru mohli vyu-

žít před ukončením jeho platnosti v únoru příštího roku. Proto se budeme i nadále sna-

žit posilovat svou likviditu opětovným projednáním našich aktuálních bankovních úvě-

rů, nečerpaného revolvingového úvěru ve výši 100 milionů EUR a úvěru ECA ve zbý-

vající výši 71 milionů EUR. Vedeme pokročilá jednání s věřiteli úvěru ECA o prodlou-

žení období pozastavení testování (covenant holidays) a plánujeme prodloužit revol-

vingový úvěr (RCF). Součástí krátkodobých kroků vedoucích k optimalizaci Společ-

nosti, které jsme oznámili v květnu 2013, byl balík opatření v objemu 100 milionů EUR 

posilujících hotovostní pozici Společnosti. S ohledem na naše cíle pro celý rok 2013 

očekáváme těžbu a prodeje uhlí okolo 9 milionů tun ve výrobě, respektive 9,5 mil. tun v 

prodeji uhlí, s rovnoměrným podílem koksovatelného a energetického uhlí. V rámci to-

hoto plánu těžby očekáváme nyní hotovostní náklady na těžbu tuny uhlí za celý rok 

2013 ve výši 75-80 EUR/t. A nakonec, investiční výdaje v důlních provozech včetně 

projektu Debiensko by se měly pohybovat kolem 100 milionů EUR. 

Rok 2014 a dále 

Vzhledem k tomu, že náročné podmínky na trhu pokračovaly i ve druhém pololetí 

roku 2013, jsme urychlili realizaci prvního pilíře strategie společnosti NWR, tedy opti-

malizaci našich současných důlních provozů. Do konce roku 2014 se chceme stát efek-

tivnější, štíhlejší a flexibilnější důlní společností. S tím souvisí naše rozhodnutí nepro-

vozovat dále nekonkurenceschopný Důl Paskov s cílem podstatně vylepšit profil cel-

kových nákladů důlních provozů společnosti NWR. Jednotlivé etapy a podmínky útlu-

mu Dolu Paskov budou stanoveny po jednání s Vládou ČR a ostatními zainteresova-

nými stranami. V současné době probíhá jednání o nové kolektivní smlouvě na období 

2014 – 2018. Navrhujeme dosáhnout potřebných úspor ve mzdových nákladech pře-

devším redukcí systému nadstandardních benefitů, zároveň chceme zavést systém 

podílu na zisku, který představuje udržitelnější způsob vyplácení odměn zaměstnan-

cům na všech úrovních Společnosti. Věříme, že do konce letošního roku dosáhneme s 

odborovými organizacemi dohody. Potvrzujeme, že v našich současných důlních pro-

vozech pracujeme na realizaci následujících cílů pro rok 2014 – těžba uhlí mezi osmi a 

devíti miliony tun, 60 % koksovatelného uhlí v prodejním mixu, hotovostní náklady na 

těžební jednotku ve výši 60 EUR na tunu do konce roku, nižší režijní náklady, méně 

než 100 milionů EUR ročně v investicích do údržby a trvale se zlepšující výsledky v ob-

lasti bezpečnosti práce. A nakonec, držíme svůj strategický závazek stát se do roku 

2017 evropským lídrem v těžbě a prodeji koksovatelného uhlí, postavený na třech pilí-

řích: za prvé, na optimalizaci stávajících důlních provozů s cílem zajistit jejich udržitel-

nost; za druhé, na navýšení objemu koksovatelného uhlí, které společnost NWR dodá-

vá na evropský trh, na 10 milionů tun ročně 

do roku 2017 kombinací těžebních projek-

tů a nových marketingových příležitostí, 

včetně dovozu koksovatelného uhlí ze zá-

moří; a za třetí, na nabídce kompletního 

sortimentu jakostí koksovatelného uhlí jak 

našim stávajícím zákazníkům, tak i rozší-

řené zákaznické základně a získání statu-

tu komplexního dodavatele (one-stop   

shop) koksovatelného uhlí pro potřeby ev-

ropských výrobců oceli.                                   

   Gareth Penny, 

   výkonný předseda představenstva 

   NWR
p Gareth Penny...

Průměrná výše sólo vypláceného starobního důchodu, včetně předčas-

ného, činila ke konci září letošního roku 10 957 Kč. U mužů dosáhl výše 12 

138 a u žen 9944 Kč. Invalidní důchod třetího stupně činil průměrně 10 252 

Kč. Vdovský důchod vyplácený samostatně činil průměrně 7216 Kč, v sou-

běhu se starobním nebo invalidním důchodem 11 855 Kč, vdovecký důchod 

6218 Kč, v souběhu se starobním nebo invalidním důchodem 13 449 Kč a si-

rotčí důchod 5619 Kč.

Ke stejnému datu evidovala Česká správa sociálního zabezpečení 

(ČSSZ) 2 846 736 důchodců, kterým vyplácela starobní, invalidní a pozůsta-

lostní důchody. Celkem ČSSZ vyplácela 3 470 881 důchodů, z tohoto počtu 

bylo důchodů starobních 2 337 103, invalidních 434 902 a pozůstalostních 

698 876. Všechny vyplácené důchody musí ČSSZ od lednové splátky valori-

zovat.

K 30. září 2013 evidovala ČSSZ 69 576 důchodů se zařízenou exekuční 

srážkou, což je o 3961 více, než ke stejnému datu loňského roku. Za leden až 

září letošního roku bylo z důchodů na exekuce sraženo celkem 970 155 728 

Kč. Exekuční srážky provádí ČSSZ i z dávek nemocenského pojištění, do zá-

ří jich provedla 45 492 v objemu 57 952 342 Kč.

Ke konci září 2013 vykonávalo samostatnou výdělečnou činnost 998 281 

osob (OSVČ), z toho 709 908 OSVČ bylo povinno platit zálohy na důchodové 

pojištění. Všechny OSVČ, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnan-

ce, budou mít podle zákona od 1. ledna 2014 povinnost komunikovat s ČSSZ 

výhradně elektronicky a podávat touto formou předepsané tiskopisy. Pouze 

OSVČ bez zaměstnanců budou moci ještě po celý rok 2014 podávat tiskopi-

sy také v klasické papírové podobě. ČSSZ jim udělila výjimku a povinnost po-

dávat tyto formuláře pouze elektronicky o rok odložila.

Povinnost podávání vybraných tiskopisů pouze elektronicky od ledna 

příštího roku se týká všech zaměstnavatelů. Ke konci třetího čtvrtletí letošní-

ho roku evidovala ČSSZ 269 479 zaměstnavatelů s 4 252 910 zaměstnanci.

ČSSZ spolu s okresními správami sociálního zabezpečení spravovala k 

30. září 2013 záležitosti z oblasti sociálního zabezpečení pro 8 454 764 kli-

entů, mezi které patří hlavně zaměstnanci, zaměstnavatelé, OSVČ a samo-

zřejmě lidé pobírající důchod.                                                                (kov)

V minulých dnech se na náš re-

dakční stůl dostalo letošní třetí číslo 

„Záchranáře“ - čtvrtletníku pro bán-

ské záchranáře a vedoucí techniky 

důlních závodů. 

Jeho první stránky jsou věnovány 

obsáhlému článku 30 let Báňské zá-

chranné stanice Hodonín od autora 

Ing.J.Fibingra. Následuje stať s ná-

zvem Přehled mimořádných událos-

tí ve vrtech“, kterou připravil            

Ing.J.Provázek. Jedna strana časo-

pisu je věnována nově vyznamena-

ným záchranářům HBZS Hodonín.  

Tématem dalšího článku Využití 

opuštěných důlních děl pro vědec-

kém účely je měření náklonů hornin 

a jeho autorem je P.Stolina. Na his-

torii a setkání bývalých záchranářů 

závodu 3 Ludvík Dolu Fučík zavzpo-

mínal ve svém článku emeritní veli-

tel ZBZS E.Běgoň. Už šestému dílu 

Historie báňského záchranného sbo-

ru v oblasti Hamr na Jezeře se ve 

svém příspěvku věnovali K.Barták a 

O.Hejnic. Závěrečnou část časopisu 

pak vyplnila rozsáhlá stať profesora      

Ing.J.Láta – Možnosti využití meta-

nu z uzavřených dolů.

                                  redakce ZB



Můžeme s tím úspěšně bojovat?
Máte už konečně přezuto?Pád z výšky tvoří velké procento pracovních úrazů....

Pád z výšky z důvodu nedostatečného zajištění zaměstnan-
ce se ve statistice pracovní úrazovosti objevuje celkem často. 
V loňském roce na následky pádu utrpělo smrtelný pracovní 
úraz kolem třiceti lidí. Práce ve výškách je také častým téma-
tem dotazů.

Za práci ve výškách se považuje 
práce v jakékoliv výšce, ale 

. Při úvahách 
o zajištění pracovníků v menších výš-
kách je určitě užitečné vycházet z 
analýzy rizik a tomu přizpůsobit reál-
né prostředky a způsoby zabezpe-
čení.

Co všechno by měl zaměstnava-
tel zajistit zaměstnancům pracujícím 
ve výškách, podrobně určuje 

, o bliž-
ších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracoviš-
tích s nebezpečím pádu z výšky ne-
bo do hloubky (dále jen "nařízení vlá-
dy"). 

Ze zákoníku práce § 103 odst. 2 a 
3 vyplývá povinnost zajistit každému 
zaměstnanci školení o právních a 
ostatních předpisech k zajištění bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci, 
které doplňují jeho odborné předpo-
klady a požadavky pro výkon práce. 
Školení zaměstnanců pracujících ve 
výškách upravuje příloha ke zmiňo-
vanému nařízení vlády, část XI. Ško-
lení by mělo být zaměřeno na kon-
krétní problémy na pracovišti, na po-
užívané postupy, osobní ochranné 
pracovní prostředky apod. zejména 
pokud jde o práce ve výškách nad 
1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou 
pracovat z pevných a bezpečných 
pracovních podlah, kdy pracují na 
pohyblivých pracovních plošinách a 
na žebřících ve výšce nad 5 m. Za-
městnavatel si sám stanovuje čet-
nost školení a osobu školitele. Kvali-
fikace školitele pro práce ve výškách 
není nikde přesně stanovena, za-
městnavatel by však měl dbát na to, 
aby měl školitel dostatečné teoretic-
ké i praktické znalosti pro konkrétní 
potřebné práce. 

Pokud bude zaměstnanec praco-
vat ve výšce například 4 m z pev-
ných pracovních podlah nebo na po-
hyblivých plošinách, na kterých bu-
de zábradlí, nehrozí sice přímé ohro-
žení pádem, ale další rizika napří-
klad související s přístupem na plo-
šinu, musí být zaměstnavatelem zo-
hledněna.

Podle ustanovení 

a) na souvislé ploše, jejíž sklon od 
vodorovné roviny nepřesahuje 10 
stupňů, pokud pracoviště, popřípa-
dě přístupová komunikace, jsou vy-
mezeny vhodnou ochranou proti pá-
du, například zábranou umístěnou 
ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od 
okraje, na němž hrozí nebezpečí pá-
du (dále jen "volný okraj"),

b) podél volných okrajů otvorů, je-
jichž půdorysné rozměry alespoň v 
jednom směru nepřesahují 0,25 m,

c) pokud úroveň terénu nebo pod-
lahy pracoviště uvnitř objektu leží 
nejméně 0,6 m pod korunou vyzdí-
vané zdi.

Podle § 3 odst. 8 nařízení vlády při 
práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou vykonávané osamoceně 
nebo samostatně musí být zaměst-
nanec seznámen s pravidly pro doro-
zumívání mezi zaměstnanci na pra-
covišti nebo pro dorozumívání s ve-
doucím zaměstnancem. Může se na-
příklad s někým domluvit, že ho ve 
stanoveném intervalu přijde zkont-
rolovat. 

Zaměstnanec musí být poučen o 
povinnosti přerušit práci, pokud v ní 
nemůže pokračovat bezpečným způ-
sobem, a o přerušení práce musí ne-
prodleně informovat vedoucího za-
městnance, popřípadě zaměstnava-

při práci 
ve výšce od 1,5 m musí zaměstna-
vatel zajistit ochranu zaměstnan-
ců proti pádu z výšky

naří-
zení vlády č. 362/2005 Sb.

§ 3 odst. 4 
ochranu proti pádu není nutné 
provádět

tele. Zaměstnavatel přijímá technic-
ká a organizační opatření k zabráně-
ní pádu zaměstnanců z výšky nebo 
do hloubky, propadnutí nebo sklouz-
nutí nebo k jejich bezpečnému za-
chycení na pracovištích a přístupo-
vých komunikacích nacházejících 
se v libovolné výšce nad vodou nebo 
nad látkami ohrožujícími v případě 
pádu život nebo zdraví osob napří-
klad popálením, poleptáním, akutní 
otravou, zadušením a, jak už bylo 
zmíněno, na všech ostatních praco-
vištích a přístupových komunika-
cích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m 
nad okolní úrovní, případně pokud 
pod nimi volná hloubka přesahuje 
1,5 m.

Ochranu proti pádu zajišťuje za-
městnavatel přednostně pomocí pro-
středků kolektivní ochrany, kterými 
jsou zejména technické konstrukce, 
například ochranná zábradlí a ohra-
zení, poklopy, záchytná lešení, ohra-
zení nebo sítě a dočasné stavební 
konstrukce, tedy především lešení. 
OOPP se používají samostatně ne-
bo v kombinaci prvků a součástí sys-
témů a v souladu s návody k použí-
vání dodanými výrobcem tak, že je

a) zaměstnanci zamezen přístup 
do prostoru, v němž hrozí nebezpečí 
pádu (1,5 m od volného okraje), 

b) zaměstnanec je udržován v pra-
covní poloze tak, že pádu z výšky je 
úplně zabráněno (například na stře-
še je připoután napnutým lanem ne-
bo je zajištěn pasem), nebo

c) pád je bezpečně zachycen a dů-
ležité je, že musí být vyřešeno vy-
proštění člověka.

V příloze k nařízení vlády se hovo-
ří také o používání žebříků. 

Při použití polohovacího 
prostředku může být kotvicí bod i na 
žebříku, ten však musí být zajištěn 
proti ztrátě stability a být dostatečně 
únosný. Zaměstnavatel zajistí pro-
vádění prohlídek žebříků v souladu s 
návodem na používání. Nejdelší pe-
rioda by neměla přesáhnout 12 měsí-
ců. Uživatel prohlíží žebřík před kaž-
dým použitím. Technické požadavky 
na žebříky blíže upravuje čtyřdílná 
norma ČSN EN 131. Její třetí část, 
která je věnována požadavkům na 

Při práci 
na žebříku musí být zaměstnanec, 
kdy stojí chodidly ve výšce větší 
než 5 m, zajištěn proti pádu pomo-
cí OOPP. 

návod pro používání, uvádí také nej-
častější příčiny nehod při práci na 
žebříku.

Příloha nařízení vlády se dále po-
drobně věnuje zajištění proti pádu 
předmětů a materiálu, zajištění pod 
místem práce ve výšce a v jeho oko-
lí, práci na střeše, dočasným staveb-
ním konstrukcím, shazování před-
mětů a materiálu a přerušení práce 
ve výškách za bouře, dešti, sněhu, 
větru, mrazu a špatné dohlednosti.

V souvislosti se zajištěním proti 
pádu nemůžeme opominout i naří-
zení vlády č. 101/2005 Sb., o po-
drobnějších požadavcích na praco-
viště a pracovní prostředí – Příloha 
bod 3.3.4 a 3.3.5, kde 

. Zde je 
uvedeno, že zaměstnanci nesmí být 
vystaveni nebezpečí pádu z výšky 
na pracovišti nebo na komunikaci s 
podlahou umístněnou výše než    
0,5 m nad okolní podlahou nebo teré-
nem. Pro tento účel je nutno zajistit 
bezpečný přístup. Zábradlí musí být 
zřízena u pracovišť a komunikací o 
nestejné úrovni, je-li rozdíl úrovní 
vyšší než 0,5 m a na volných okra-
jích mostů, lávek, ochozů, galérií, na 
schodištích a vyrovnávacích ram-
pách. Zábradlí není třeba, je-li bez-
pečnost osob zajištěna jiným způso-
bem, například parapety, zdivem ne-
bo jinou konstrukcí. Hrozí-li nebez-
pečí podklouznutí osob, popřípadě 
pádu předmětů, musí být zábradlí u 
podlahy opatřeno ochrannou lištou o 
výšce nejméně 0,1 m. 

Stará směrnice Ministerstva zdra-
votnictví č. 49/1967 Věst. MZ ČSR, o 
posuzování zdravotní způsobilosti k 
práci, byla konečně zrušena a 

 jsou ny-
ní nově stanoveny vyhláškou          
č. 79/2013 Sb.. Práce ve výškách a 
nad volnou hloubkou nad 10 metrů, 
kdy je nutné použít prostředky osob-
ní ochrany, je zařazena do Přílohy  
č. 2 této vyhlášky jako práce s rizi-
kem ohrožení zdraví. Vyhláška urču-
je rozsah vstupní i periodické pro-
hlídky. 

, jde-li o zaměstnance, 
který dovršil 50 let věku. 

Pokud se práce odehrává ve výš-
kách menších než 10 m, nezname-
ná to, že zdravotní způsobilost nemu-
sí být vůbec prověřována. Po doho-
dě s lékařem by však měla být pro-
hlídka úměrně přizpůsobena.

Upravil:      Ing.V.Potomák, SIBP

je stanovena 
povinnost zajištění trvalých pra-
covišť již od výšky 0,5 m

poža-
davky na zdravotní prohlídky 
ohledně práce ve výškách

Periodicita prohlídek je sta-
novena jednou za 4 roky, nebo jed-
nou za 2 roky

p Ilustrační snímek zajištění pracovníka při práci ve výšce...

Zákon o silničním provozu stanovuje povinnost užít zimní 
pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března. V tomto ob-
dobí musí mít vozidlo zimní pneumatiky vždy, pokud se na-
chází na vozovce souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza nebo 
tyto jevy lze vzhledem ke klimatickým podmínkám očekávat.

V praxi to znamená, že v tomto období musí řidič buď mít na vozidle odpovídající 
pneumatiky se zimním dezénem, nebo musí před každou jednotlivou jízdou důkladně 
uvážit, zda povětrnostní podmínky umožňují po celou dobu řidičem zamýšlené jízdy 
bezpečnou jízdu na letních pneumatikách. Zpravidla na nich bude možné jezdit pouze 
za počasí, při němž sníh, náledí či námraza jsou z povahy věci vyloučeny (např. při ven-
kovní teplotě alespoň 6° C), a kdy délka trasy a doba jízdy umožňuje kvalifikovaný od-
had vývoje povětrnostní situace, která bude v průběhu celé jízdy panovat. Při jízdě na 
krátkou vzdálenost a v krátkém čase a při jasné obloze (např. na nákup do supermar-
ketu) je tedy jízda na letních pneumatikách při již zmíněné teplotě 6° C zpravidla mož-
ná. Možná již však nebude, honí-li se na obloze mraky, blíží-li se setmění, s nímž vždy 
bývá spojen pokles teplot, apod. Stejně tak nebude zpravidla jízda na letních pneuma-
tikách možná ani na delší vzdálenost, má-li probíhat místy, kde lze odlišné klimatické 
podmínky předpokládat (např. lesem, kopcovitým terénem, úsekem s mosty apod.), s 
výjimkou opravdu vysokých venkovních teplot.

Pokud by se odhad řidiče jedoucího na zimních pneumatikách ukázal jako chybný a 
nastanou podmínky, za nichž nelze letní pneumatiky použít, nezbývá řidiči, než vozi-
dlo neprodleně odstavit na nejbližším vhodném místě, popřípadě další jízdu ani neza-
hájit. Platí to i s tím rizikem, že řidič s vozidlem zůstane stát na opouštěném místě (na-
př. uprostřed lesa).

Jinými slovy nepřezutí na zimní pneumatiky může mít smysl jen pro ty "sváteční" ři-
diče, kteří si třikrát za zimu zajedou například po městě nakoupit. Pro všechny ostatní, 
kteří vůz hodlají, či dokonce potřebují užívat pravidelněji, z povahy věci nezbývá, než 
včas na zimní pneumatiky přezout.

Obdobné zákonné úpravy nejsou ostatně výjimečné ani v jiných státech, přičemž 
někdy předepisují povinné užívání zimních pneumatik v určitém období bez ohledu na 
aktuální počasí (např. Rakousko), jindy naopak předepisují povinné použití zimních 
pneumatik jen ve vazbě na povětrnostní podmínky, tj. bez časového vymezení určité-

ho zimního období, tj. např. i v 
říjnu či dubnu (např. Německo). 
Kombinaci obou řešení pak ob-
sahuje např. slovenská úprava.

Je potřeba upozornit, že do-
pravní značení „Zimní výbava″ 
zůstává rovněž v platnosti. Ob-
cím tak zůstává možnost do-
pravní značku umístit na svém 
území. Tam, kde dopravní znač-
ka bude umístěna, musí mít vo-
zidlo zimní pneumatiky i v pří-
padě příznivého počasí.

Co je to dopravní značka „Zimní výbava“?

Co přikazuje tato značka?

Kdy platí tato značka?

Kde končí platnost příkazu?

Zjistím někde, na které komunikaci je značka umístěna?

Proč zimní pneumatiky?

Co je to zimní pneumatika?

Co musí dále splňovat tato zimní pneumatika?

Proč právě 4 mm, případně 6 mm?

Mohu použít protektorované pneumatiky?

Několik tipů pro bezpečnou jízdu v zimě

Dopravní značky „Zimní výbava″ a „Zimní výbava-konec″ jsou dopravní značky, kte-
ré zůstávají v platnosti i po 1. 11. 2011, kdy došlo ke změně legislativy. Označují úseky 
pozemní komunikace, na kterých je povinnost mít vozidlo kategorie M a N vybaveno 
zimními pneumatikami za všech klimatických podmínek, tedy nejen v případě, kdy se 
na vozovce nachází souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza nebo vzhledem k povětr-
nostním podmínkám lze takové jevy přepokládat.

Dopravní značka „Zimní výbava″ přikazuje řidiči motorového vozidla pokračovat v 
jízdě jen za použití zimních pneumatik. A to na všech kolech (u vozidel do 3 500 kg včet-
ně) nebo pouze na hnacích kolech (u vozidel nad 3 500 kg). Limitní hmotností 3 500 kg 
je pro účely této značky myšlena maximální přípustná hmotnost vozidla, podle staré le-
gislativy hmotnost celková.

Tato dopravní značka platí od 1. listopadu do 31. března. Pod značkou může být pří-
padně umístěna dodatková tabulka s uvedením odlišné úpravy doby platnosti.

Platnost příkazu této dopravní značky ukončuje pouze dopravní značka „Zimní vý-
bava-konec″ (č. C15b)

Ministerstvo dopravy bude podporovat zveřejnění informací o umístění této do-
pravní značky na pozemních komunikacích.

Zimní pneumatika má při nízkých teplotách úplně rozdílné vlastnosti než letní. Při 
teplotách, které jsou 4 °C a nižší, má zimní pneumatika lepší adhezní vlastnosti a je vý-
razně vhodnější i z hlediska bezpečnosti.

Za zimní pneumatiku je považována pneumatika na jejíž bočnici je vyznačeno ozna-
čení M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS či terénní pneumatiky.

Hloubka vzorku hlavních dezénových drážek nebo zářezů pneumatiky musí být 
nejméně 4 mm na všech kolech (u vozidel do 3 500 kg), nebo nejméně 6 mm na všech 
hnacích kolech (u vozidel nad 3 500 kg).

Podle průzkumů a také na základě zkušeností bylo zjištěno, že zimní pneumatika s 
hloubkou dezénu nižší než 4 mm (u vozidel do 3 500 kg) již ztrácí své vlastnosti na sně-
hové pokrývce, ztrácí tzv. samočisticí efekt.

Ano, musí být označeny výše uvedeným značením tj. M+S nebo M.S nebo M/S ne-
bo MS či terénní pneumatiky.

 
! Při jízdě na sněhu dbejte mnohem vyšší opatrnosti. Uvědomte si svoje schopnosti 

a meze, ale také schopnosti a meze jiných řidičů.
! Vyvarujte se velmi prudkého brždění, změny směru a akcelerace.
! Dodržujte větší odstup za vozidlem před vámi. V zimě má automobil delší brzdnou 

dráhu, než v létě. Brzděte pozvolně, aby nedošlo k zablokování kol a smyku.
! Před vjezdem do zatáčky přibrzděte s předstihem, kdy vozidlo ještě jede přímo. Za-

táčku projíždějte plynule. Nebrzděte v zatáčce! Pokud musíte brzdit v zatáčce, počí-
nejte si obzvlášť opatrně.
! Nasazování řetězů si předem nacvičte. Předejdete tak případným potížím.
! V zimě používejte výhradně kvalitní zimní pneumatiky s hloubkou dezénu větší než 

4 mm. Jen zimní pneumatiky vám poskytnou potřebné bezpečí za zhoršených zimních 
podmínek.
! Při brždění se zablokovanými koly na mokré vozovce pneumatika s dezénem o 

hloubce 8 mm dosahuje téměř poloviční délky brzdné dráhy oproti pneumatice s dezé-
nem o hloubce 1,6 mm (zákonem požadované minimum).
! Malá hloubka dezénu pneumatiky prodlužuje brzdnou dráhu a značně zvyšuje rizi-

ko vzniku aquaplaningu.
! Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách i hloubku dezénu. Optimálně 

1x za 2 týdny, minimálně 1x za měsíc.
! Vždy jeďte jen tak rychle, abyste se ze svých cest vraceli živí, zdraví a bez škody na 

vlastním nebo cizím majetku. Věřte, že zimní pneumatiky vám k tomu rozhodně pomo-
hou. Upravil:                                                                              Ing.V.Potomák, SIBP
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Pomoc v hmotné nouzi

Na “Vinobraní” mezi přáteli

Peugeot 308 ve Frankfurtu 2013

Aktuální témata pro tuto dobu...

pokračování příště...
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Při nedostatku dusíku má zelenina na naší
zahrádce světlé listy, ... (tajenka), při
nadbytku dusíku jsou naopak listy sytě
zelené, rostliny později nebo jen málo
nasazují na květ, rostou dlouho do podzimu
a jejich pletiva špatně vyzrávají, takže
zelenina snadněji podléhá houbovým
chorobám. Výpěstky mají nadměrné
množství dusičnanů a méně vitaminu C.
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Název zůstává, model 308 /snímky nahoře/ je ale proti předchůdci výrazně jiný. Pů-
sobí luxusnějším dojmem a v útrobách ukrývá novou platformu.

Peugeot na letošním frankfurtském autosalonu představil několik nových modelů – 
modernizované řady 3008 a 5008 nebo sportovní kupé RCZ R doplňuje novinka v po-
době druhé generace modelu 308.

Pro ty, kteří se pozastavují nad tím, jak to že se nový vůz nejmenuje 309, zopa-
kujme, že Peugeot loni pozměnil názvosloví svých modelů. Do budoucna budou čísel-
né názvy modelů francouzské značky končit pouze na osmičku nebo jedničku, při-
čemž ty s jednotkou mají lákat méně náročnou klientelu (jako sedan 301).

Oproti tomu modely s osmičkou mají být o něco luxusnější, Peugeot chce zákazní-
ky nově lákat na dražší vozy a 308 tuto rétoriku splňuje. Auto jde v designovém trendu 
nastoleném menší 208, používá elegantní křivky, díky kterým spolu s hodnotněji půso-
bícím interiérem vypadá luxusněji než předchůdce.

Eleganci nastoluje již příď. Ta tam je obrovská tlama předchůdce, místo ní je tu kon-
venční maska chladiče, kterou doplňují nakousnuté světlomety. Podobné nakousnutí 
mají i koncová světla, která prostupují až do boku karoserie. Na zádi je vedle nich ne-
tradičním detailem výrazný prolis vedoucí přes víko zavazadelníku, který končí až v ná-
razníku.

Po usednutí dovnitř si člověk vzpomene na menší 208. Jsou tu stejně řešené budí-
ky i nízko položený, maličký volant, jehož průměr činí pouhých 35 centimetrů. Na pří-
stroje před řidičem je však lépe vidět než u 208.

Středový panel je však zcela jiný, je velice minimalistický – nachází se zde pouze 
pět tlačítek a otočné tlačítko ovládání hlasitosti rádia. Ta doplňuje pouze otvor CD pře-
hrávače a dotyková obrazovka s dotykovými tlačítky mezi výdechy ventilace na vrchu 
středového panelu, jejíž úhlopříčka má 24,6 centimetru. A to je vše, není tu ani žádná 
ozdobná lišta.

Na zadních sedadlech mají pasažéři podobně místa jako v konkurenčním Renaultu 
Mégane, v 308 se ale budou cítit příjemněji, prostor pro ně je zde vzdušnější.

Zavazadlový prostor je dlouhý 80 centimetrů, široký 107 centimetrů a pod plato vy-
soký 57 centimetrů. Madlo víka však nepůsobí bytelným dojmem, chce to tak dávat po-
zor na drsné zacházení.

Výběr motorů představuje tyto varianty: 1.2 VTi/60 kW, 1,6 THP/ 92 a 112 kW, 1.6 
HDi/68 kW, 1,6 e-HDi/84 kW. Zdroj: auto.cz

Co víte o zirkoniu?
Chemický prvek zirkonium je znám ve 

dvou formách. Lesklé kovové zirkonium 
a černé práškové zirkonium.

Při teplotě nad 300°C reaguje s vodní 
párou za vzniku oxidu zirkoničitéhoZrO2 
a malého množství hydridu ZrH2. S dusí-
kem reaguje až při teplotě 800°C za vzni-
ku žlutého nitridu ZrN. Se sírou se přímo 
slučuje až za teplot 300-650°C. S halo-
geny reaguje práškové zirkonium při tep-
lotě od 300°C za vzniku halogenidů typu 
ZrX4.

Výskyt zirkonia v přírodě
V přírodě se zirkonium nalézá vždy v 

doprovodu hafnia v různých minerálech 
rozptýlené po celém zemském povrchu. 
Průměrný obsah zirkonia v zemské kůře 
je 0,0165 %. Nejdůležitější užitkové ne-
rosty zirkonia jsou zirkon ZrSiO4 a bad-
deleyit ZrO2. Mezi další známé minerály 
zirkonia patří např.vlasovit Na2ZrSi4O, 
bazirit BaZrSi3O, gittinsit CaZrSi2O, 
kosnarit CaZrSi2O, lakargit CaZrO3 , zir-
konolit CaZrTi2O7,srilankit (Ti,Zr)O2 ne-
bo wadeit K2ZrSi3O9.

Nejvyšší obsah zirkonia (74,03 % Zr) 
má baddeleit ZrO2, celkem je známo oko-
lo 130 minerálů s obsahem zirkonia.

Těžba, zásoby, dovoz
V roce 2012 byla nejvyšší těžba ne-

rostů zirkonia v Austrálii - 610 kt ZrO2, v 
JAR se vytěžilo 400 kt a v Číně 150 kt. 
Celkové těžitelné zásoby se odhadují na 
48 Mt ZrO2, z toho 21 Mt připadá na Aus-
trálii, 14 Mt je v JAR. V Evropě jsou nej-
vyšší zásoby zirkonia ve výši 4 Mt na 
Ukrajině.

Zásoby zirkonia v ČR dosahují hodno-
ty 194 kt, nejvíce zirkonia se nachází ve 
fenitech ložiska Hůrky v Čistecko-
jesenickém masivu a v uranonosných 
pískovcích Strážského bloku české kří-
dové pánve.

Výroba zirkonia
Výroba zirkonia se provádí podobně 

jako výroba titanu redukcí chloridu zirko-
ničitého ZrCl4 roztaveným hořčíkem - 
Krollův proces výroby kovů.

Využití zirkonia
Praktické využití zirkonia a jeho slou-

čenin je poměrně značné. Kovové zirko-
nium se používá zejména pro výrobu těž-
kotavitelných slitin (tryskové motory, lo-
patky plynových turbin, pancéřování vo-
jenské techniky) a supravodivých mag-
netů. Zirkonium velmi málo absorbuje vol-
né neutrony, používá se proto k výrobě 
ochranných potahů palivových článků vo-
dou chlazených jaderných reaktorů. Sliti-
ny zirkonia s názvem Zircaloy jsou ne-
zbytným materiálem pro konstrukce ja-
derných zařízení. Mezi nejdůležitější 
sloučeniny zirkonia patří oxid zirkoničitý 
ZrO2, který se používá jako bílý pigment, 
žáruvzdorný materiál, jako kontrastní lát-
ka v rentgenologii, k výrobě biokeramiky 
a je součástí keramických glazur (glazu-
ra ultrox obsahuje 65 % ZrO2, glazura zir-
kopax až 67 %). Velmi tvrdý karbid zirko-
nia ZrC se používá jako brusný materiál. 
Zdroj: prvky.com

V Domečku na Podolkovicích, kde svůj azyl mají i členové klubu hornic-
kých důchodců bývalého Dolu František v Horní Suché, který úspěšně po 
předchozích jeho předsedech také vede skvělý kamarád Roman Konopka, 
bylo nedávno opět veselo. 

Tentokráte byl jejich útulný sál vyzdoben kousky vinné révy, což předzna-
menávalo, že jsme se přišli pobavit na Vinobraní. Nechyběli pochopitelně ani 
ti „dva pánové“, pan Müller s panem Turgauem, i jiné moc chutné značky to-
hoto moku různého zabarvení.                                                                          

 K vínečku jsme si mohli zakoupit i moc chutné slané koláčky, tyčinky atp., 
ale kuchyňkou a později i zaplněným sálem se linula vůně dalších nabíze-
ných specialit, které nám oproti jiným společným setkáním s takříkajíc vlastní 
obsluhou, tentokráte nabízela pětice hezkých, usměvavých a moc ochot-
ných mladých žen z jisté olomoucké spořitelny. Jako vždy nezůstalo pouze u 
toho, že jsme si povídali u stolů. O hudbu se postaral jako vždy se svými elek-
troklávesami kolega Alois Ryba, který kdysi jako řidič autobusu dovedl svým 
humorem kdykoliv dobře zabavit při zájezdech všechny své pasažéry. A tak 
jsme si v Domečku i zatančili. Když si kdysi tu a tam kdosi utrhl z hroznů kulič-
ku, šla po takovém pobertovi „Vinná policie“ a takový cosi zaplatil. Teď už na 
to nedošlo.

S dalším z našich společných přátel Jardou Pawlasem, co nás se svoji pa-
ní Danuškou obsluhovali nejen vínečkem, jsme se dohodli na záležitostech, 
týkajících se jeho skvělé umělecké práce, se kterou nám při oslavách stého 
výročí našeho KKH s něčím pomůže. Jeho dřevěné sochy zdobí nejen areál 
Domečku, ale jsou tu a tam vidět i v obci. Jarda je známý i jiným moc hezkým 
kumštem - rytinami, přibližujícími převážně těžkou hornickou práci v černém 
podzemí.                                                                                                                           

 Letos se důchodci z Františku nevidí naposled. V místním Dělnickém do-
mě se zanedlouho sejdou na další ze společenských akcí, oslavě svaté Bar-
borky, patronky především horníků. Takže – kamarádi z Františku, opět na vi-
děnou …                                                                               Jaroslav Břoza 

Systém pomoci v hmotné nouzi

Zákon o pomoci v hmotné nouzi

! Upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o po-

moci v hmotné nouzi, ve znění pozděj-

ších předpisů.

! Je moderní formou pomoci osobám s 

nedostatečnými příjmy, motivující tyto 

osoby k aktivní snaze zajistit si prostřed-

ky k uspokojení životních potřeb. Je jed-

ním z opatření, kterými Česká republika 

bojuje proti sociálnímu vyloučení.

! Vychází z principu, že každá osoba, 

která pracuje, se musí mít lépe než ta, kte-

rá nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá.

! Vymezuje situace spojené s nedosta-

tečným zabezpečením základní obživy, 

bydlení a mimořádnými událostmi.

! Napomáhá řešení některých nárazo-

vých životních situací. Stanovuje, že kaž-

dá osoba má nárok na poskytnutí základ-

ních informací, které vedou nejenom k ře-

šení její současné situace, ale i k před-

cházení vzniku hmotné nouze. Nedílnou 

součástí pomoci v hmotné nouzi je soci-

ální práce s klienty.

! V oblasti pomoci v hmotné nouzi plní 

v rámci sociální práce některé úkoly rov-

něž pověřené obecní úřady, obecní úřa-

dy obcí s rozšířenou působností a újezd-

ní úřady.

 Jde v zásadě o stav, kdy osoba či rodina 

nemá dostatečné příjmy a její celkové so-

ciální a majetkové poměry neumožňují 

uspokojení základních životních potřeb 

na úrovni ještě přijatelné pro společnost. 

Současně si tyto příjmy nemůže z objek-

tivních důvodů zvýšit (uplatněním nároků 

a pohledávek, prodejem nebo využitím 

majetku) a vyřešit tak svoji nelehkou situ-

aci vlastním přičiněním.

! která prokazatelně neprojevuje sna-

hu zvýšit si příjem vlastním přičiněním,

! která není v pracovním nebo obdob-

ném vztahu, nevykonává samostatnou 

výdělečnou činnost a není vedena v evi-

denci uchazečů o zaměstnání,

! která je vedena v evidenci uchazečů 

o zaměstnání a bez vážných důvodů od-

mítla vykonávat krátkodobé zaměstnání 

nebo účastnit se v cíleném programu k ře-

šení zaměstnání,

! které nevznikl nárok na nemocenské 

nebo jí náleží ve snížené výši, a to z důvo-

du, že si přivodila pracovní neschopnost 

úmyslně,

! která je osobou samostatně výděleč-

ně činnou a její příjem po odečtení přimě-

řených nákladů na bydlení nedosahuje 

částky živobytí proto, že se nepřihlásila k 

nemocenskému pojištění,

! které za neplnění povinností zákon-

ného zástupce dítěte spojených s řád-

ným plněním povinné školní docházky by-

la uložena sankce,

! která nastoupila výkon zabezpečova-

cí detence nebo trestu odnětí svobody ne-

bo byla vzata do vazby.

! Dávkami, kterými se řeší pomoc v 

hmotné nouzi, jsou:

   1.příspěvek na živobytí

Osoba v hmotné nouzi

V hmotné nouzi není osoba,

Dávky a jejich výplata

   2.doplatek na bydlení

   3.mimořádná okamžitá pomoc

! O dávkách pomoci v hmotné nouzi 

rozhodují a vyplácejí je příslušné krajské 

pobočky Úřadu práce ČR.

! Je základní dávkou pomoci v hmotné 

nouzi, která pomáhá osobě či rodině při 

nedostatečném příjmu.

! Nárok na příspěvek na živobytí vzni-

ká osobě či rodině, pokud po odečtení při-

měřených nákladů na bydlení nedosahu-

je příjem této osoby či rodiny částky živo-

bytí.

! Částka živobytí je stanovena pro kaž-

dou osobu individuálně, a to na základě 

hodnocení její snahy a možností. Pro sta-

novení živobytí rodiny se jednotlivé část-

ky živobytí osob sčítají. Částka živobytí 

se odvíjí od částek existenčního a život-

ního minima.

! Částka živobytí u osoby, která dluží 

na výživném pro nezletilé dítě částku vyš-

ší než trojnásobek stanovené měsíční 

splátky, činí částku existenčního minima, 

případně zvýšenou z důvodu dietního 

stravování.

! Částka živobytí u osoby, která je vede-

na v evidenci uchazečů o zaměstnání a v 

posledních 6 kalendářních měsících 

před podáním žádosti o dávku pomoci v 

hmotné nouzi jí byl skončen základní pra-

covněprávní vztah z důvodu porušení po-

vinnosti vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k jí vykonávané práci 

zvlášť hrubým způsobem nebo s ní byl 

skončen jiný pracovní vztah z obdobné-

ho důvodu, činí částku existenčního mini-

ma, případně zvýšenou z důvodu dietní-

ho stravování.

! Částka živobytí u osoby, které je po-

skytována zdravotní péče ve zdravotnic-

kém zařízení po celý kalendářní měsíc, 

činí částku existenčního minima, případ-

ně zvýšenou z důvodu dietního stravová-

ní.

! Výše příspěvku na živobytí se stano-

vuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či 

rodiny a jejich příjmem, od kterého se 

odečtou přiměřené náklady na bydlení. 

(Přiměřené náklady na bydlení jsou odů-

vodněné náklady na bydlení, maximálně 

však do výše 30 %, v Praze 35 %, příjmu 

osoby či rodiny). Zdroj: MPSV

Příspěvek na živobytí


