
Sdružení hornických odborù hodnotilo svou èinnost za poslední zhruba roèní období…

Ve Stonavì se konal VII. Snìm SHO

Moravskoslezský kraj chce zlepšit ovzduší a bydlení

Z dìní kolem Dolu Paskov
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Takøka šedesátka delegátù se 28. bøezna sešla v Domì 
PZKO ve Stonavì, aby vyhodnotila èinnost odborù za uplynu-
lé období. Jednání snìmu se zúèastnili v úvodu také hosté z 
vedení OKD,a.s. vèele s výkonným øeditelem D.Ekmarkem a 
vedení našeho hornického svazu s pøedsedou Bc.J.Sáblem a 
místopøedsedou J.Frantou.

V úvodu jednání po deváté hodinì 

dal øídící snìmu Š.Pintér slovo vý-

konnému øediteli D.Ekmarkovi, který 

pøinesl nìkteré ekonomické infor-

mace a øekl: „Musíme spolupraco-

vat. Myslím, že máme podobné cíle - 

pracovat bezpeènì a chceme, aby 

se spoleènosti daøilo.“ Pøipomnìl, že 

vytìžitelné zásoby OKD se za sou-

èasné cenové úrovnì uhlí odhadují 

na 66 milionù tun a ceny na 2. kvartál 

se mají dále snížit o 5 procent. Pøi-

tom klesají náklady tìžby s cílem do-

sáhnout nákladovost na 60 Euro na 

tunu.

Dále následovala diskuse, z které 

vyplynulo, že spoleènost OKD ana-

lyzuje tìžební situaci a s dalšími plá-

ny tìžby pod Karvinou pøijde v polo-

vinì roku. Pøitom padly i dotazy na 

projekty v Polsku a vedení konstato-

valo, že na jejich realizaci momen-

tálnì nemá peníze. K dotazu na dal-

ší budoucnost Dolu Paskov sdìlila 

finanèní øeditelka Ing.J.Ivánková , že 

odborná komise ukonèila svou èin-

nost a v návrhu je, že dùl bude pro-

vozován do roku 2016 a pak ho pøe-

vezme stát. Proti úmyslu zavést na 

Dole Paskov 10hodinové pracovní 

smìny ostøe vystoupil pøedseda sva-

zu Bc.J.Sábel.

Po krátké pøestávce pak vedení 

OKD opustilo jednací sál a snìm po-

kraèoval ve svém schváleném pro-

gramu. Nejprve vystoupil se zprávou 

o BOZP SIBP.Ing.V.Potomák, když 

pøipomnìl nìkteré ukazatele úrazo-

vosti za minulý rok – poèet evidova-

ných úrazù 531/z toho 208 registro-

vaných/ s úrazovou èetností 7,37. I 

když uvedená èísla vykazují pozitiv-

pokraèování na str.è.2

pokraèování na str.è.2

Snìm SHO ukládá Radì SHO:

1. Usilovat o zachování maximálního poètu 

pracovních míst zamìstnancù  OKD, a. s.

2. Prosazovat v rámci èinnosti ZIBP a ÚIBP 

maximální dodržování bezpeènosti práce a 

pracovních podmínek.

3. Zásadnì se postavit proti prodlužování pracovní 

doby nad 8 hodin u pracovníkù v podzemí dolù 

OKD, a.s.   

4. Jednat na úrovni ministerstev a tripartity o 

možnostech øešení odchodu   do dùchodu pro 

dùlní zamìstnance ve vazbì na odpracovanou 

dobu v podzemí vèetnì odpovídající výše 

dùchodu.

Ve Stonavì  dne 28. 3. 2014.

p Pohled do sálu s takøka šedesáti delegáty Snìmu SHO ve Stonavì...

S nízkou kvalitou ovzduší, stejnì jako s nedostatkem bytù 
pro sociálnì slabé, se v souèasné dobì zejména potýká Mo-
ravskoslezský kraj. I o tom se mimo jiné debatovalo na kraj-
ském setkání v Moravskoslezském kraji, které uspoøádal Svaz 
mìst a obcí ÈR. 

V Ostravì se ho zúèastnilo na 100 
starostù a dalších pøedstavitelù sa-
mosprávy. Zástupci tamních mìst a 
obcí øíkají, že i když se životní pro-
støedí v regionu zlepšuje, je mimo ji-
né tøeba zmìnit zákon o ochranì 
ovzduší.

Moravskoslezský kraj patøí z hle-
diska kvality životního prostøedí me-
zi nejzatíženìjší místa v zemi. Po-
kles prùmyslové výroby a investice 
do ekologie situaci sice zlepšily, stá-
le je však co dìlat. „Usilujeme o tom, 
aby se zpìt do kraje vracely poplatky 
vybrané od subjektù, které zneèis�u-

jí životní prostøedí,“ øíká hejtman Mo-
ravskoslezského kraje Miroslav No-
vák a dodává: „K tomu je však tøeba 
zmìna zákona o ochranì ovzduší. 
Potøebujeme ji i proto, abychom moh-
li kontrolovat, èím topí majitelé rodin-
ných domù, chat èi bytù. Èasto totiž 
nevhodným palivem škodí životní-
mu prostøedí. Jenže souèasná le-
gislativa neumožòuje provìøit vytá-
pìní pøímo v domácnosti.“

Problémy, o kterých hovoøí 
hejtman kraje, se dotýkají mimo jiné 
také Opavy. Tady se do boje proti 
vlastníkùm domù, kteøí vytápìním 

domù zamoøují prostøedí, dali i stu-
denti. Do ulic vyrazili tzv. emisní ko-
misaøi z øad studentù Slezského 
gymnázia, kteøí informují obyvatele 
o škodlivosti neekologického vytá-
pìní a na základì podnìtù obèanù 
fotí i domy, z jejichž komínù vychází 
zneèiš�ující kouø.

"Tìší mì, že stejnì jako vedení 
mìsta, projekt ocenil i ministr život-
ního prostøedí, se kterým jsem se ne-
dávno setkal na pùdì Slezského 
gymnázia. Pøímo tam se rozhodl pro-
jekt zaštítit a rozšíøit ho i do dalších 
mìst po celé Èeské republice,“ øíká 
primátor mìsta Opavy Zdenìk Jirá-
sek.

„Právì s novým ministrem životní-
ho prostøedí Richardem Brabcem 

Schválnì, ochutnejte, co ten mùj všechno snese!

Ministr financí a místopøedseda vlády Andrej Babiš            
(ANO 2011) se v pondìlí domluvil s firmou NWR na tom, že její 
Dùl Paskov bude fungovat až do konce roku 2017 a vláda po-
skytne peníze jen na sociální programy horníkù za 600 milio-
nù korun.

Babiš takový návrh pøedstaví na jed-
nání vlády. Dosud se poèítalo, že stát by 
mìl vydat až 1,1 miliardy korun. Koalice 
se na pùvodním návrhu neshodovala. 
Premiér Bohuslav Sobotka (ÈSSD) doho-
du uvítal. Vláda podle nìj bude chtít pí-
semné záruky. Kompromisní dohoda je 
podle NWR podmínìná tím, že dále ne-
propadnou ceny uhlí. Naopak v pøípadì 
jejich rùstu je možné, že by OKD dùl pro-
vozovalo ještì déle.

„S pøedsedou pøedstavenstva NWR 
jsme se dohodli, že dùl bude v provozu tøi 
roky, tedy do roku 2017, a stát místo 1,1 
miliardy korun zaplatí jen 600 miliónù na 
sociální program pro horníky. Takže se 
mi povedlo uhrát jeden rok a ušetøit pùl mi-
liardy,“ øekl Babiš. Plán chce v úterý pro-
brat s premiérem Bohuslavem Sobotkou 
a dohodu pøedložit vládì na nejbližším 
jednání.

„Musí tam být nìjaká klauzule pro pøí-
pad, že by ceny uhlí narostly, a samozøej-
mì také souhlas Evropské komise,“ do-
dal ministr financí.

"Díky úsilí našich zamìstnancù se 
nám v minulých mìsících podaøilo èás-
teènì snížit ztrátu Dolu Paskov tak, aby-
chom mohli pøistoupit na tento kompro-

mis," uvedl mluvèí NWR Petr Jonák. O de-
tailech pøedstaveného øešení bude NWR 
v nejbližších dnech jednat s kompetent-
ními zástupci státu. "S panem Babišem 
jsme se dnes shodli na tom, že by jeho 
souèástí mìly být i oboustranné garance 
umožòující úpravu dohody v pøípadì, že 
by ceny uhlí na svìtových trzích dále pro-
padly, nebo by naopak došlo k oživení," 
upøesnil Jonák.

Poskytnout 1,1 miliardy korun na 
útlum tìžby v dole Paskov výmìnou za 
prodloužení tìžby o dva roky navrhl mi-
nistr prùmyslu Jan Mládek (ÈSSD). Ba-
biš toto øešení s odkazem na smlouvu o 
prodeji OKD odmítl. Podobný postup kri-
tizoval i prezident Miloš Zeman, který jej 
oznaèil za projev bezradnosti. Premiér 
Sobotka ještì v pondìlí miliardu korun 
pro zajištìní tìžby v dole Paskov obhajo-
val s tím, že vláda musí postupovat aktiv-
nì, aby zabránila propouštìní. Odpoled-
ne v reakci na dohodu Babiše s pøedsta-
viteli NWR dodal, že zmìnu názoru mi-
nistra financí, který doposud pomoc státu 
OKD odmítal, vítá. „Vítám pozitivní po-
sun v názorech ministra financí,” øekl So-
botka. Od majitele OKD bude prý vláda 
chtít písemné záruky.                      (pek)
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Sdružení hornických odborù hodnotilo svou èinnost za poslední zhruba roèní období…

Ve Stonavì se konal VII. Snìm SHO

Tìžba uranu by mohla 
pokraèovat v novém dole

Už ètvrt milionu lidí
bere podporu na nájem

Výbor pro BOZP kontroloval Paskov

Valná hromada znamenala mezník

Mzdové tarify se ve Škodì Auto
zvednou letos o dvì procenta

ní trend, skuteènost, že byly zazna-

menány 2 smrtelné úrazy, tuto sta-

tistiku znehodnocuje. Do budoucna 

bude potøeba zlepšit osvìtu mezi za-

mìstnanci v oblasti BOZP.

Se zprávou o èinnosti vystoupil 

pøedseda Ing.J.Pytlík, který vyzvedl 

zejména kolektivní vyjednávání, kte-

ré bylo velmi emotivní s demonstrací 

v Ostravì a stávkou pohotovostí. Od-

boráøùm se podaøilo uhájit rùst    

1,52 % pro rok 2013. Odbory také 

podporují èinnost právní poradny, 

kterou využívají stovky lidí, vydávají 

svùj èasopis Zdaø Bùh a naši zástup-

ci se úèastní jednání v regionálních 

a republikových odborových i tripar-

titních orgánech, v RBP, ÈMKOS. Mi-

nulý rok se také uskuteènila mnohá 

setkání s ministry i prezidentem Ze-

manem za úèelem hájit zájmy na-

šich èlenù a zamìstnancù. To, že je 

èinnost našich odborù úsporná a v 

poøádku potvrdila ve svém vystou-

pení pøedsedkynì revizní komise 

M.Kraèmarová.

Nakonec vystoupil pøedseda sva-

zu Bc.J.Sábel, který hovoøil zejména 

o jednáních k hornickým dùchodùm 

(do poloviny roku se oèekává schvá-

lení novelizace naøízení vlády 

è.363/2009, Sb.). 

Zmínil se také o pøípravì Sjezdu 

ÈMKOS a bipartitním dialogu BIDI II, 

který se zabývá dùchodovými systé-

my. 

Jeho vystoupení ještì doplnil mís-

topøedseda svazu J.Franta, který pøi-

pomnìl podobnost situace v našem 

kraji a v severních Èechách.

Celý snìm pak ukonèil pøáním 

úspìchù a dobrého zdraví všem od-

boráøùm našeho sdružení pøedseda 

Pytlík.  

                                  redakce ZB

pokraèování ze str.è.1

pokraèování ze str.è.1

p Zprávu o èinnosti Sdružení hornických odborù pøednesl pøedseda Ing.J.Pytlík... 

Moravskoslezský kraj chce zlepšit ovzduší a bydlení

jednalo nedávno i vedení Svazu 
mìst a obcí ÈR“, øíká èlen jeho pøed-
sednictva a starosta Vítkova Pavel 
Smolka a dodává: „Podle nìj Svaz 
musí být zapojen do jednání k úpra-
vám i zcela novým právním pøedpi-
sùm, a to od jejich zaèátku.“

Do životního prostøedí se v Mo-
ravskoslezském kraji investují nema-
lé peníze. Jen mìsto Ostrava od 
roku 2007 do souèasnosti do této ob-
lasti vložilo víc než 14,1 miliardy ko-
run. Na ochranu ovzduší se vynalo-
žilo témìø 8,8 miliard korun. Finance 
sloužily také k opatøením na ochranu 
pøírody a krajiny, na vodní èi odpado-
vé hospodáøství apod.

Významným tématem Moravsko-

slezského kraje je také vysoká neza-
mìstnanost. Nedostatek práce, a te-
dy chybìjící pøíjmy, pak vedou k rùs-
tu výdajù na sociální dávky a lidem 
èasto neumožòují najít si a zaplatit 
odpovídající bydlení. V takovém pøí-
padì potøebují pomoc od státu. Jen-
že pro sociální bydlení, neexistuje v 
ÈR komplexní zákon, ani jasná gesè-
ní odpovìdnost. „Za velmi dùležité 
považujeme, aby vznikla a byla pøi-
jata komplexní právní úprava sociál-
ního bydlení“, øíká výkonná øeditelka 
Svazu mìst a obcí ÈR Jana Vildu-
metzová a dodává: „Vyøešila by se 
tak situace, kdy lidé v obtížné životní 
situaci èasto platí ze státních sociál-
ních dávek velmi neadekvátní po-
platky provozovatelùm ubytoven. Vý-
znamnou roli by v tomto pøípadì 

mohlo sehrát nájemní bydlení v 
mìstských a obecních bytech pod-
porovaných státem.“

Lidem, kteøí se ocitnou v obtížné 
životní situaci, nemají dostateèné pøí-
jmy a kde bydlet, mùže Úøad práce 
ÈR – pøi splnìní zákonem stanove-
ných podmínek - vyplácet doplatek 
na bydlení èi pøíspìvek na živobytí. 
Tyto dávky spadají do systému po-
moci v hmotné nouzi. Srovnáme-li 
rok 2011 s rokem 2013, pak se poèet 
a výdaje na dávky pomoci v hmotné 
nouzi zvýšily až o 211 procent. V kon-
krétních èíslech: Zatímco v prosinci 
2011 se vyplatilo 136 tisíc dávek za 
témìø 461 milionù korun, koncem 
loòského roku to bylo už zhruba 245 
tisíc dávek za témìø 973 milionù ko-
run.                                          (red)

Tarifní mzdy se ve Škodì Auto zvýší o dvì procenta. Odbory 
a vedení Škoda Auto uzavøely novou tarifní smlouvu. S plat-
ností od 1. dubna 2014 dochází ke zvýšení souèasných mzdo-
vých tarifù o dvì procenta.

Tarifní mzdy se ve Škodì Auto zvýší o 
dvì procenta. Odbory a vedení Škoda Au-
to uzavøely novou tarifní smlouvu. S plat-
ností od 1. dubna 2014 dochází ke zvý-
šení souèasných mzdových tarifù o dvì 
procenta. 

Každý tarifní zamìstnanec navíc obdr-
ží jednorázovou platbu ve výši 2000 ko-
run a variabilní bonus za loòské výsledky 
firmy ve výši 16 tisíc korun. Celková prù-
mìrná mzda tarifních zamìstnancù auto-
mobilky byla loni více než 37 700 korun.

„Tato dohoda zajiš�uje zamìstnan-
cùm také v letošním roce reálný rùst 
mezd. Zároveò podporuje další význam-
né investice do výroby nového modelu v 
závodì Kvasiny, které rovnìž zajistí za-
mìstnanost a nabízejí udržitelný rozvoj 
do dalších let,“ uvedl Bohdan Wojnar z 
personálního oddìlení Škody.

Podle nìj i pøedsedy škodováckých od-
borù KOVO Jaroslava Povšíka byla jed-
nání o nové smlouvì velmi nároèná. Od-
borùm šlo letos hlavnì o zachování za-
mìstnanosti, což je spojeno s investice-
mi firmy do nových produktù. Pokud by 
se s firmou do konce bøezna nedohodly, 
chtìly odbory vyhlásit stávkovou pohoto-
vost.

Ve druhé støedoèeské automobilce 
TPCA v Ovèárech u Kolína kolektivní vy-
jednávání už také skonèilo. Tarifní mzdy 

se tam od dubna zvýší prùmìrnì o 650 
korun, tedy o 2,4 procenta. Prùmìrná hru-
bá mzda v dìlnických pozicích je nyní v 
TPCA témìø 30 tisíc korun.

V automobilce Hyundai se kolektivní 
smlouva zatím nepodepsala. Odboráøi 
jsou pøesvìdèeni, že spoleènost by se 
mìla podìlit o raketovì rostoucí zisky, 
kterých dosahuje. "Loni nám zvýšili zá-
kladní mzdy o tøi procenta, bonus za spl-
nìní plánu o dvacet pìt procent. Argu-
mentovali ekonomickou krizí, která se 
ale po pár mìsících promìnila v sedmi-
miliardový zisk," prohlásil pøedseda ZO 
OS KOVO Hyundai Czech Radek Ku-
chaø. "Letos nám nabízeli ještì ménì, pøi-
tom zisk by mìl být ještì vyšší," dodal.

Vedení Hyundai dalo v uplynulých 
dnech jednotlivým zamìstnancùm k pod-
pisu dodatky k pracovním smlouvám. 
Kromì mzdového nárùstu o 3,2 procenta 
je v nich bonus za splnìní plánu ve výši 
sto procent z mìsíèní mzdy. Polovinu by 
mìli dostat v létì, polovinu v zimì. Nìkte-
øí zamìstnanci ale dodatek odmítají po-
depisovat a stojí za odbory, které vyjed-
návání nevzdaly. "Naše organizace je 
tím velmi mile pøekvapena. Moc si toho 
vážíme," øekl Kuchaø a zdùraznil, že pro-
ces vyjednávání bude pokraèovat bez 
ohledu na to, kolik zamìstnancù dodatek 
podepíše.                                       (red)

V pøíjemném sídle Klubu hornických dùchodcù Dolu František v Domeèku 

se 24. bøezna uskuteènila schùze Koordinaèního výboru dùchodcù OKD 

/KVD/.  Na úvod v pøátelské atmosféøe pøijali gratulace jubilanti Ing.J.Gongol  

/77 let/a R.Konopka /64 let/.

 „Jediným bodem programu dnešní schùze je vyhodnocení nedávné Val-

né hromady KVD“, øekl pøedseda klubu K.Bajtek. Èlenové klubu shodnì po-

tvrdili, že valná hromada se stala mezníkem v jeho dosavadní èinnosti a je tøe-

ba ji hodnotit pozitivnì. Sympatie seniorù si získali svým vystoupením tisko-

vý mluvèí OKD Ing.M.Síbrt a øeditel Nadace OKD Mgr.M.Olša, který pøislíbil 

dùchodcùm další podporu nadace pøi jejich èinnosti. Senioøi z OKD nejsou sa-

mi, které trápí skuteènost, že jejich kolegùm, kteøí odcházeli do dùchodu po 

roce 1992, byl zrušen deputát pro dùchodce.

Pozvání pøijala i odborová právnièka JUDr.M.Piekarzová, která informo-

vala o výpoètech nových hornických dùchodù. Zasvìcenì a se znalostí odpo-

vídala i na èetné dotazy seniorù. Marná sláva, senioøi se vážnì zabývají tím, 

co je èeká a nemine pøi prožívání podzimu života.                                    -jn- 

Výbor pro BOZP si pro svou kontrolu dne 26.3.2014 vybral 
pracovištì  Závodu Dùl Paskov.  Ke kontrole bylo vybráno 5 
tras – 1 porub, 3 èelby a provoz úpravny.

Kontroly se úèastnili zástupci OS 

PHGN - svazový inspektor  Ing.Vla-

dimír Potomák, dále závodní inspek-

toøi: ze Závodu Dùl Darkov Vítìzslav 

Sznapka, ze Závodu Dùl ÈSM Rado-

van Kampf, ze Závodu Dùl Karviná 

Jiøí Waloszek, za povrch OKD      

Bc.Monika Nìmcová a „domácí“ 

ZIBP Petr Vavroš a Jindøich Lettov-

ský. Dále se zúèastnil zástupce 

OBÚ Ostrava Ing.Ivo Stanìk,  zá-

stupce KHS Ing.Miroslav Golúch a 

zástupci zamìstnavatele z OKD     

Ing.Pavel Zajíèek,  Ing. Petr Svrèina 

a Ing.Pavel Beránek a zástupci za-

mìstnavatele ze Závodu Dùl Pas-

kov v èele s øeditelem Ing.Zbig-

niewem Janowskim.

Výbor pro BOZP byl pøi ranním 

rozdìlení tras seznámen se souèas-

nou situací v BOZP, se stavem úra-

zovosti na Závodì Dùl Paskov, s vý-

hledem Závodu Dùl Paskov i se sta-

vem pracoviš� vybraných ke kontro-

le. Hlavní zamìøení kontroly bylo na 

používání osobních ochranných pra-

covních prostøedkù.

Kontrola Výboru pro bezpeènost 

je hlášena v dostateèném pøedstihu 

na to, aby pracovištì byla ve stavu, 

kdy by nemìly být zjištìny žádné zá-

vady. Na Závodì Dùl Paskov se to 

témìø podaøilo. 

Na kontrolovaných trasách byly 

zjištìny jen 2 závady ménì závaž-

ného charakteru – v jednom pøípadì 

voda na poèvì v úseku 10 m, v dru-

hém pøípadì nedostateèný volný 

prostor u elektro zaøízení pro obslu-

hu a údržbu. Stav jednotlivých tras a 

oblastí byl konzultován v závìru kon-

trolního dne na spoleèném vyhodno-

cení. V nošení ochranných pomùcek 

nebylo zjištìno závad. Výbor pro 

BOZP mohl konstatovat slušnou pøi-

pravenost pracoviš� pro tuto provìr-

ku. 

      Ing.Vladimír Potomák, SIBP 

Po plánovaném uzavøení posledního fungujícího Dolu Rož-
ná státní podnik Diamo zamýšlí obnovit tìžbu u Brzkova na 
Jihlavsku. A zámìr podpoøil i premiér Bohuslav Sobotka.

Zda se u Brzkova bude tìžba pøipra-
vovat, podle nìj vláda rozhodne do nìko-
lika mìsícù. Pøípravné práce by u Brzko-
va trvaly šest až sedm let, tìžba by mohla 
pøinést práci stovkám horníkù asi na 16 
let. Starostové okolních obcí o aktuálním 
zámìru Diama nemají informace. Pøed 
nìkolika lety ale odmítli australské tìža-
øe, kteøí mìli o Brzkov zájem.

Podle premiéra se oblast v okolí Bys-
tøice nad Perštejnem musí pøipravovat na 
blížící se termín uzavøení uranového do-
lu v Rožné. Tìžební závod Geam s 950 
pracovníky patøí mezi nejvìtší zamìst-
navatele v regionu. „Já vidím tìžbu v Brz-
kovì jako reálnou alternativu vytvoøení 
pracovních míst,“ uvedl Sobotka. Pro tìž-
bu je podle nìj tøeba najít technologie, 
které co nejménì zatíží pøírodu. K pro-
jednávání zámìru se ještì budou vyjad-
øovat dotèené obce i kraj. „Pokud se neob-
jeví nìjaké zásadní negativní argumenty, 
pak se domnívám, že by vláda mìla pod-
poøit zachování zamìstnanosti v regionu 
a možnost pokraèování tìžby,“ doplnil So-
botka.

Tìžbu podpoøil i prezident Miloš Ze-
man. Argumentoval oživením ekonomiky 
Karlovarského kraje, budoucností jader-
né energetiky a také rostoucí cenou ura-
nu. Ta prudce vzrostla mezi roky 2005 a 
2008, kdy ze stabilních 15 až 20 dolarù 
za libru vyskoèila až ke 140 dolarùm. Od 
té doby klesá a nyní se pohybuje pod hra-
nicí 40 dolarù.

Rožná je posledním fungujícím urano-

vým dolem ve støední Evropì. Uranová 
ruda se tam tìží pøes pùl století, tìžba by 
tam mìla vydržet ještì ètyøi až pìt let. 
„Mezitím zkusíme pøipravit tìžbu na lo-
žisku Brzkov,“ uvedl øeditel Diama Tomáš 
Rychtaøík. U Brzkova se zatím zásoby 
uranu odhadují kolem 3000 tun. Závod 
Geam, který spadá pod Diamo, zamìst-
nává 950 lidí, z nich asi 800 na dole a v 
sousední chemické úpravnì uranových 
rud.

Pøed pøípadným zahájením tìžby ura-
nu u Brzkova by pracovníky dolu mohla 
ještì v Rožné zamìstnávat ražba obøího 
zásobníku zemního plynu. Prùzkumné 
práce pro tuto stavbu soukromé investor-
ské spoleènosti GSCeP potrvají asi do ja-
ra pøíštího roku. Zásobník by pak mìl být 
vybudován do roku 2018.

Ve svìtì se roènì tìží pro energetické 
úèely pøibližnì 45 tisíc tun uranu, nejvìt-
šími velmocemi v tìžbì rudy, které jader-
né reaktory zásobují, jsou Kazachstán, 
Austrálie a Kanada.

Podle studie Organizace pro hospo-
dáøskou spolupráci a rozvoj Uran 2007 
vystaèí svìtové zásoby uranu, nezmìní-
li se poèet jaderných blokù na Zemi a ne-
nasadí-li se nové technologie v atomové 
energetice, nejménì na sto let. Ovšem 
po roce 2030 se oèekává nástup nové ge-
nerace reaktorù, které umožní daleko lé-
pe využít energii uranového jádra a 
„spálit“ i souèasný odpad. Díky tomu by 
mohly zásoby vystaèit na tisíce let.     

                                                      red

Poèet lidí závislých na pomoci státu v 

oblasti bydlení loni stoupl o tøiapadesát 
tisíc, takže už pøekroèil hranici ètvrt milió-
nu. Týká se to jednotlivcù i víceèlenných 
domácností. Vyplývá to ze zprávy minis-
terstva práce a sociálních vìcí o pøí-
jmech a výdajích rodin, kterou se nedáv-
no zabývala vláda.

Jen za první tøi ètvrtletí loòského roku 
stát vyplatil na pøíspìvku nebo doplatku 

na bydlení 7,4 miliardy korun. Za celý 
pøedchozí rok to bylo o pùl miliardy mé-
nì. Analýza uvádí, že pøíspìvek na byd-
lení pobírá 190 tisíc rodin èi jednotlivcù a 
stát jim od ledna do záøí loòského roku vy-
platil 5,4 miliardy. To je podle ministerstva 
o 1,2 miliardy víc než v roce 2012. Prù-
mìrná suma se zvýšila z 2943 korun mì-
síènì na 3178 korun.

Doplatek na bydlení loni vzrostl o 0,8 
miliardy korun a dosáhl dvou miliard. Dáv-
ka se zvedla v prùmìru o 421 Kè a èinila 
3575 Kè. Nárok na ni vznikl 63 tisícùm do-
mácností.

Za smrští èísel se skrývají stále stejné 
pøíèiny: stagnace èeské ekonomiky, kte-
rá „vyrábí“ rekordní nezamìstnanost, 
zvyšující se poèet lidí, kteøí nemohou se-
hnat práci a ztrácejí nárok na podporu, a 
ruku v ruce s tím rostoucí náklady na byd-
lení a ménì pøíznivá pøíjmová situace do-
mácností. Lze to nazvat smrtícím koktej-
lem.

Politici se v tomto vzácnì shodují s pre-
zidentem Milošem Zemanem, který pøed 
èasem oznaèil pronajímatele ubytoven 
za „bílou mafii“, kterou je tøeba rozbít. O 
zmìnu se pokusila Rusnokova vláda, kte-
rá pøipravila novelu zákona o hmotné nou-
zi zpøísòující podmínky pro pøíjemce do-
platku na bydlení. Zdroj. Právo



Rozhovor s Jaroslavem Zavadilem, pøedsedou výboru pro sociální politiku poslanecké snìmovny...

O program Odbory Plus je zájem

Piloti Lufthansy stávkovali
Piloti nìmecké Lufthansy zahájili minulý týden stávku, kte-

rá trvala až do páteèní pùlnoci. Spoleènost musela zrušit      
na 3 800 letù, vèetnì spojù mezi Prahou a letišti v Kolínì nad 
Rýnem a Frankfurtu nad Mohanem. 

Jde o jednu z nejvìtších stávek v 

historii spoleènosti. Postihla více 

než 400 tisíc cestujících a Lufthansa 

kvùli ní pøijde podle odhadù zhruba o 

60 milionù eur.

Cestující našli na internetu se-

znam zrušených letù. Spoleènost zøí-

dila také horkou telefonní linku, kam 

se lidé mohli obrátit pro informace. 

Nìkteré vnitronìmecké lety byly 

nahrazeny železnièními nebo auto-

busovými spoji. Letenku bylo ale tøe-

ba pøedtím vymìnit na internetu ne-

bo na odbavovacích pøepážkách. 

Cestující, kteøí kvùli stávce uvíz-

nou na letišti, mají nárok na jídlo a pi-

tí a spoleènost jim musí zajistit ob-

èerstvení. Vìtšinou obdrží poukázky 

do letištních restaurací. Pokud dojde 

k pøeložení letu na jiný den, 

Lufthansa se musí postarat i o 

nocleh.  Piloti spoleènosti Lufthansa 

a dceøiných nízkonákladových aero-

linií Germanwings požadují navýše-

ní platu o 10 % v pøíštích dvou le-

tech. Piloti Lufthansy pøitom patøí k 

tìm nejlépe placeným. 

Jádrem sporu je ale pøedevším to, 

aby mladší piloti mìli stejné podmín-

ky pro pøedèasný odchod do dùcho-

du. Lufthansa chtìla posunout hra-

nici z 55 na 60 let. 

Rozsah se v Nìmecku setkává se 

znaèkou kritikou. Stávka navíc pøi-

chází v dobì, kdy ve ètvrtek zaèali v 

nìkolika spolkových zemích veliko-

noèní prázdniny. 

Vedení Lufthansy se do poslední 

chvíle snažilo stávku odvrátit. V krát-

ké dobì je to už druhý protest, který 

nìmeckého dopravce zasáhl, proto-

že už pøed týdnem pøerušili zamìst-

nanci na 11 hodin práci. Zdroj: roz-

hlas.cz

p Snímek opuštìných odbavovacích hal letištì ve Frankfurtu...

Dnes nám na otázky pro náš blog Odbory Plus odpovídal 
pan Jaroslav Zavadil, souèasný pøedseda výboru pro sociální 
politiku poslanecké snìmovny a bývalý pøedseda nejvìtší od-
borové centrály v Èeské Republice, která sdružuje 29 odboro-
vých svazù, ÈMKOS. 

Svoje pùsobení v èele odborù 

ukonèil odstoupením z funkce poté, 

co byl v øíjnu 2013 volièi zvolen do po-

slanecké snìmovny. Zeptali jsme se 

pana Zavadila na zkušenosti z práce 

v odborech a také na jeho osobní 

zkušenost s programem Odbory 

Plus.

Pane pøedsedo, jak vzpomínáte 

na dobu, kdy jste pracoval v odbo-

rech, nejprve od r. 1989 jako pøed-

seda základní organizace Sta-

vostroj v Novém Mìstì nad Metu-

jí, poté po dobu 13 let na místì mís-

topøedsedy ÈMKOS a nakonec po-

slední 3 roky v jejím èele jako pøed-

seda Èeskomoravské konfedera-

ce odborových svazù? Co pova-

žujete za stìžejní ve svém pùso-

bení v odborech?

Za nejdùležitìjší bìhem svého 

pøedsednictví v èele odborù v po-

sledních tøech letech považuji to, že 

se podaøilo, pøes veškeré tlaky zven-

èí, udržet jednotu odborového hnutí 

a nedošlo k jeho rozštìpení. Moje pù-

sobení v èele odborové centrály a� 

už na pozici místopøedsedy nebo 

pøedsedy se krylo s pravicovým vlád-

nutím ODS v èele s pány Topolán-

kem a Neèasem s krátkým mezièa-

sem úøednické vlády pana Fišera. 

Již z toho vyplývá, že jednání o soci-

álních otázkách nebylo vùbec snad-

né. Jednání na tripartitní úrovni, kdy 

se potkávají zástupci zamìstnava-

telù, zamìstnancù a vlády byla velmi 

složitá a ke shodì docházelo jen vel-

mi zøídka. Tyto vlády potøeby obèanù 

pøíliš nevnímaly a jejich reformy a� 

už v oblasti zdravotnictví, sociálních 

p Jaroslav Zavadil...

vìcí èi školství, ad., nebyly zamìøe-

ny na potøeby obèanù a nevedly ke 

zklidnìní situace. I v této dobì se 

nám pøes všechny problémy podaøi-

lo zastavit napøíklad tzv. Julinkovu 

zdravotnickou reformu a když se ne-

spokojenost ve spoleènosti vystup-

òovala a situace byla již velmi napja-

tá, na Václavské námìstí pøišlo naši 

žádost o demisi vlády Petra Neèase 

a ministra financí Kalouska podpoøit 

dne 15. 3. 2012 pøes 100 tisíc lidí z 

øad obèanských iniciativ, odborù i ši-

roké veøejnosti.

Jsem pøesvìdèen, že odbory 

vždy za každé situace stály na stra-

nì pracujících a všech obèanù toho-

to státu a snažily se hájit jejich 

oprávnìné zájmy.

V souèasnosti jste pøedsedou 

výboru pro sociální politiku v po-

slanecké snìmovnì. Jak vnímáte 

svoji roli a myslíte si, že na této po-

zici zúroèíte své zkušenosti v pù-

sobení v odborech?

Právì toto téma, sociální politika, 

je mi velmi blízké a vzhledem právì 

k mému pùsobení v odborech je pøi-

rozené, že jsem se soustøedil na tuto 

oblast. Na rozdíl od jiných tzv. no-

váèkù v poslanecké snìmovnì mám 

navíc tu výhodu, že jsem se právì bì-

hem svého pùsobení v odborech zú-

èastòoval jednání tripartity, takže mi 

není cizí znalost legislativy ÈR. Zku-

šenosti z tìchto jednání na vrcholo-

vé politické úrovni jistì budu moci 

uplatnit na své souèasné pozici. 

Jsem pøesvìdèen, že své životní a 

osobní zkušenosti, které jsem získal 

bìhem své práce v odborech  nyní 

plnì využiji pøi jednáních týkajících 

se všech oblastí sociální politiky, kdy 

tato jednání a zákony z nich vzešlé 

mají zásah do života široké veøej-

nosti. V dùsledku toho oèekávám 

zlepšení sociální situace obèanù a 

vnímání sociální politiky jako takové.

Poslední otázka se týká bene-

fitního programu ÈMKOS Odbory 

Plus. Tento program urèený èle-

nùm 29 svazù, které ÈMKOS sdru-

žuje, vznikal v dobì Vašeho pøed-

sednictví v ÈMKOS. Byl spuštìn 

koncem èervna 2012 a do souèas-

nosti se do nìj zaregistrovalo 

pøes 17 tisíc lidí. Jste èlenem toho-

to programu, jste spokojen s tím, 

co nabízí?

Myslím si, že to byl velmi dobrý po-

èin, o èemž svìdèí i množství odbo-

ráøù, kteøí tuto možnost využili a do 

programu se zaregistrovali. Jedná 

se o nabídku pro èleny odborù, bo-

nus, tedy „nìco navíc“ k jejich èlen-

ství v odborech. Cílem je i díky tomu-

to programu stabilizovat, pøípadnì 

rozšíøit odborovou èlenskou základ-

nu. O tom, že jde o dobrý poèin, na-

víc první svého druhu u nás, svìdèí i 

reakce tisku v dobì, kdy byl program 

spouštìn, kdy tisk napsal, že se jed-

ná o první poèin v tomto smìru, odbo-

rùm se podaøilo pøedbìhnout i nì-

které politické strany, které mìly v 

úmyslu takovýto program spustit pro 

svoji èlenskou základnu. Já osobnì 

jsem s programem spokojen a vyu-

Roste podíl smluv
na dobu urèitou

V posledních krizových letech ros-
te podíl zamìstnancù, kteøí mají pra-
covní smlouvu uzavøenou jen na do-
bu urèitou. Analýza Èeského statis-
tického úøadu (ÈSÚ) ukázala, že loni 
takto pracovalo skoro 10 procent 
všech zamìstnancù, o dva roky døív 
8,5 procenta. Podle statistikù jsou fir-
my pøi pøijímáním pracovníkù nastá-
lo velmi opatrné. Podobnì pøibývalo 
èásteèných pracovních úvazkù.

V roce 2011 podíl pracovníkù se 
smlouvou na dobu urèitou èinil 8,5 
procenta. V dalším roce se zvedl na 
8,8 procenta. Loni dosahoval už 9,6 
procenta. Ve ètvrtém loòském ètvrt-
letí stoupl na rovných deset procent.

Podobnì pøibývá podle analýzy i 
práce na èásteèný úvazek. Tu v roce 
2011 mìlo 5,5 procenta všech za-
mìstnancù v Èesku, o rok pozdìji 
5,8 procenta a loni 6,6 procenta. "Po-
díl roste plynule každé ètvrtletí od 
roku 2012," upøesnil ÈSÚ.

Míra nezamìstnanosti loni pohy-
bovala kolem sedmi procent. U žen 
ve druhém pololetí nezamìstnanost 
plynule klesala. "To mùže indikovat, 
že právì ženskou pracovní sílu ab-
sorbuje trh v podobì prací na dobu 
urèitou èi èásteèných pracovních 
úvazku intenzivnìji," zdùvodnili sta-
tistici.                                          red

Pøepoèet exekuèních srážek z dùchodù
provádí  ÈSSZ od  února  2014

Lidé nad padesát èasto èekají 
na dùchod pøed úøady práce

Exekuèní srážky provádí Èeská správa sociálního zabezpeèení (ÈSSZ) 

témìø u 71 tisíc dùchodù. Vyplývá to z evidence k 31. 12. 2013. U dalších nì-

kolika desítek tisíc dùchodù eviduje exekuèní titul, ale protože dùchod je tak 

nízký, že nedosahuje tzv. zabavitelné výše, nemohla ÈSSZ exekuèní srážku 

zaøídit. Od lednové splátky 2014 byly valorizovány všechny vyplácené dù-

chody a souèasnì podle naøízení vlády došlo ke zmìnì výše tzv. normativ-

ních nákladù na bydlení. Tyto zmìny mají vliv na výši exekuèních srážek z dù-

chodu a znamenají pro ÈSSZ povinnost u všech dùchodù s evidovaným exe-

kuèním titulem výši srážek pøepoèítat.

ÈSSZ provede pøepoèet exekuèních srážek od únorové splátky dùchodu. 

O zmìnì výše exekuèní srážky z dùchodu bude ÈSSZ pøíjemce dùchodu pí-

semnì informovat zasláním oznámení na adresu evidovanou v ÈSSZ. Ozná-

mení o zmìnì exekuèních srážek obdrží pøíjemci dùchodu až po oznámení o 

valorizaci. 

Provést pøepoèet exekuèních srážek spolu s valorizací od lednové splátky 

dùchodu nebylo možné, zejména s ohledem na skuteènost, že návrh naøíze-

ní vlády byl schvalován až ke konci roku. Ve složitìjších pøípadech se zmìna 

výše srážek provede až od pozdìjšího mìsíce - bøezna nebo dubna 2014. I v 

tìchto pøípadech ÈSSZ pøíjemce dùchodu o zmìnì srážek informuje písem-

ným oznámením.

Zmìny parametrù, které mají vliv na výši exekuèních srážek, konkrétnì 

znamenají, že zvýší-li se èástka dùchodu, musí být novì stanovena (zvýše-

na) èástka, která se z dùchodu sráží na výkon rozhodnutí. Naopak zvýšením 

normativních nákladù na bydlení, pøípadnì životního minima se mìní (zvy-

šuje) tzv. nezabavitelná èástka, tedy ta, která musí být dlužníkovi zachová-

na. Oba tyto aspekty ÈSSZ pøi pøepoètu exekuèních srážek z dùchodu musí 

zohledòovat. V praxi mùže pøepoètem dojít ke zvýšení nebo snížení exekuè-

ní srážky, pøípadnì její výše zùstane beze zmìny. Mùže nastat i situace, kdy 

exekuèní srážka z dùchodu po pøepoètu nebude provádìna nebo naopak ji 

bude moci ÈSSZ novì zaøídit. Zdroj: ÈSSZ

Stále více lidí starších padesáti let èeká nejen v Èesku, ale i v dalších zemích Evro-
py pøed úøady práce na dùchod. Øada z nich, pokud pøišli o zamìstnání, novou práci se-
žene jen tìžko a pøedèasný dùchod se tak stává jedinou obranou pøed nezamìstna-
ností.

 „V Èeské republice z pùl miliónu lidí bez práce bere podporu v nezamìstnanosti ko-
lem 120 tisíc, ostatní jsou dlouhodobì nezamìstnaní, žijí ze sociálních dávek. Praktic-
ky polovina lidí nad padesát let nemá práci,“ øekl ekonom Jaroslav Ungerman.

Pøitom øada firem souèasnì marnì shání kvalifikovanou pracovní sílu. Vlivem cel-
kového stárnutí evropské populace bude za pár let pøedstavovat generace 50+ tøetinu 
obyvatel.

Pokud vìtšina této èásti populace nebude pracovat, dùchodové a sociální systémy 
se ocitnou v problémech, upozoròují ekonomiètí analytici.

Prodloužení vìku odchodu do penze a souèasnì maximální zamìstnanost jsou 
podmínkou, aby se ve vìtšinì zemí EU penzijní systémy nedostaly do kolapsu, udržel 
se sociální stát a utlumil tlak na sociální systém.

Starší lidé, kteøí nepracují, i když by mìli a mohli, totiž zvyšují tlak na výplatu sociál-
ních dávek, zvyšují výdaje sociální a zdravotní péèe.

Severské zemì, jako jsou zejména Norsko a Švédsko, jsou ale pøíkladem, jak by 
mìl vypadat trh práce pro osoby ve vìku nad padesát let. Právì ony totiž patøí tradiènì 
mezi ty, kde se daøí udržovat vysokou zamìstnanost.

V Èesku se pøi poklesu zakázek ve firmách nejèastìji propouštìjí právì lidé 50+ a 
zejména ženy. V Norsku je to naopak. Nejdøíve se propouštìjí ti, kteøí mají ve firmì od-
pracován nejmenší poèet let. Není to dáno pøedpisem, ale urèitou spoleèenskou dob-
rovolnou dohodou.

V Èesku není ojedinìlý názor, že pracovníci po padesátce již nejsou flexibilní, jsou 
nepøizpùsobiví novým technologiím, nejsou schopni podat odpovídající výkon, pøíliš 
preferují rodinu, jsou nemocní atd. Personalisté v norských firmách jsou ale jiného ná-
zoru. Je to výsledek dlouhodobé a dobrovolné spolupráce státu, jeho orgánù s perso-
nalisty, managementem a podnikovou sférou.

Spolupráci ale logicky pøedcházela reforma celoživotního vzdìlávání, rekvalifikací 
atd.

Lidé v Norsku vìtšinou odcházejí do penze po dosažení 65 let. Podnikatelé jsou pøi 
zamìstnávání lidí 62+ daòovì zvýhodnìni. Svoji roli hraje však pøedevším to, že firmy 
o své starší spolupracovníky peèují, mají dobrovolnì pøipravené plány aktivního stár-
nutí.

Lidé ve vyšším vìku nejsou kráceni nejen v kariérním postupu, ale ani na platech, 
mají tedy zájem ve firmì zùstat co nejdéle. Programy aktivního stárnutí zahrnují pod-
poru udržení dobré zdravotní kondice, boj proti syndromu vyhoøení, celoživotní vzdì-
lávání a rozvoj kariéry. Firmy starším pracovníkùm poskytují i delší dovolenou èi kratší 
pracovní dobu. Výmìnou od nich dostanou odpovídající výkon, loajalitu, využití zkuše-
ností a nasazení pro firmu v dobách, kdy se nedaøí.

Odklad odchodu do penze ve Finsku je podpoøen zvýšením dùchodu. Flexibilní dù-
chodový systém zavádìjící hranici v rozmezí 63–68 let pøináší s sebou pobídky pro pro-
dloužení setrvání starších osob v zamìstnání. Ve Finsku funguje program pro starší 
pracovníky zamìøený na vzdìlávání pro lidi ve vìku 45 až 64 let. Zdroj: Právo
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vysvìtluje neklid koèek pøi rychlé jízdì
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hluchými - nejvíce jich je mezi bílými
koèkami bez ohledu na plemeno.
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Podaøí se nìkomu zachránit nej-

vìtší firmu?

Kdokoli se ujme funkce øeditele 

Kompanii Weglowé /nejvìtší èer-

nouhelná firma v Evropì/, bude mít 

pøed sebou ïábelsky tìžký úkol. Bu-

de muset pøesvìdèit tamní odbory 

pøijmout nezbytná a nepopulární 

opatøení.

V souèasné dobì trvá konkurz na 

nové vedení a mìl by být ukonèen 

do konce dubna. Mezitím ceny ener-

getického uhlí nadále klesají a KW 

snížila jenom vloni pøíjmy o zhruba  

1 mld. zlotých. Situace spoleènosti 

je stále horší a jedinou cestou jak vy-

lepšit ekonomickou situaci je výpro-

dej aktiv – prodej jednotlivých dolù. 

Firma plánuje od roku 2015 tìžit 

okolo 32 až 33 milionù tun uhlí pøi sní-

žení poètu zamìstnancù z 55 tisíc až 

na úroveò 38 tisíc pracovníkù. Pøi-

tom polský uhelný trh má kapacitu 

asi 30 milionù tun a produkci zvyšuje 

dùl Bogdanka a konkuruje tak KW. 

Odbory jsou proti snižování tìžby 

a likvidaci šachet. Odborníci pøitom 

tvrdí, že je tøeba zlikvidovat ty èásti 

ložiska, které ohrožují životy a zdra-

ví horníkù a dlouhodobì jsou navíc 

ztrátové. 

Jedinou možností dalšího pøetr-

vání firmy je nezbytná restrukturali-

zace, která se ale u odboráøù nese-

tkává s podporou. Zdroj: wnp.pl  red

Žádost o dùchod a potøebné doklady

Peugeot 108 v Ženevì 2014

Aktuální témata pro tuto dobu...

Peugeot pøichází s modelem 108. Po devíti letech nahrazuje model 107, 

který se spoleènì s Citroënem C1 a Toyotou Aygo vyrábí ve støedoèeském 

Kolínì.

Model 108 je tøetím novým hatchbackem Peugeotu bìhem dvou let – pøed-

cházelo mu uvedení malé 208 a generaèní obmìna kompaktní 308. Vìtším 

sourozencùm se novinka podobá svým vzhledem, osvojila si charakteristic-

ký tvar pøedních svìtel, jejichž horní stranu zdobí pásek LED, i masky chladi-

èe. Denní svícení zajiš�uje také technologie LED, pásek zakomponovaný do 

okrasné lišty okolo pøedních mlhovek. Vzadu zùstává typický prvek v podobì 

prosklené stìny, která tvoøí dveøe zavazadlového prostoru, po jejich stra-

nách se nachází koncové svítilny s 3D grafikou.

Vnìjší rozmìry zùstávají opravdu mini. Délka 3,47 m znamená nárùst o 

pouhé 3 cm, šíøka 1,62 m je dokonce o centimetr užší. Zavazadlový prostor v 

základní konfiguraci pojme 196 litrù (s náhradním kolem 180 l), maximální ob-

jem po sklopení sedadel èiní 750 litrù.

Interiér vsadí na individualizaci. Na výbìr bude sedm rùzných „témat“, te-

dy kombinací barev a okrasných vzorù. V nejvyšší výbavì navíc bude do-

stupné v tomto segmentu málokdy vídané kožené èalounìní. Pøístup k funk-

cím konektivity zprostøedkuje dotyková obrazovka, vybavená mimo jiné tech-

nologií MirrorLink, která umožòuje ovládat mobilní telefon pøes multimediální 

systém.

Novinkou je varianta 108 TOP! s plátìnou stahovací støechou. Tato verze 

nezapøe inspiraci polokabriolety Citroën DS3 nebo Fiat 500Ca zároveò je za-

jímavou alternativou k bìžnìjší panoramatické prosklené støeše.

Nabídka motorù èítá celkem ètyøi varianty. Základem bude tøíválec 1.0 VTi 

ve spojení s pìtistupòovou manuální pøevodovkou nebo robotizovanou     

ETG, vedle nich se bude nabízet úsporná verze 1.0 e-VTi se systémem start-

stop, manuální pøevodovkou a emisemi CO2 88 g/km. Litrový motor má vždy 

50 kW, kromì nìj Peugeot 108 dostane i nový 1.2 VTi Pure Tech s výkonem 

60 kW a manuální pøevodovkou.

Všechny pohonné jednotky jsou velmi úsporné, i nejvýkonnìjší provedení 

dosahuje emisí CO2 pouhých 99 g/km. Svoji roli v tom sehrává i nízká hmot-

nost, nejlehèí „stoosmièka“ váží jen 840 kg. Zdroj: auto.cz

Formuláø žádosti o dùchod

Kdy podat žádost o starobní dù-

chod?

Øádný dùchod i zpìtnì

Starobní dùchod pøi invaliditì

Formuláø pro žádost o starobní 

(nebo invalidní) dùchod dostaneme 

na místnì pøíslušné správì sociální-

ho zabezpeèení. Tam žádost také vy-

plníme a doložíme (výèet potøeb-

ných dokladù viz níže).

Žádost o starobní dùchod podá-

me nejdøíve 4 mìsíce pøed požado-

vaným dnem pøiznání dùchodu. Po-

kud totiž žádost podáme mezi zaèát-

kem ètvrtého a koncem pátého mìsí-

ce, ÈSSZ pøeruší øízení a bude po-

kraèovat až ode dne, kdy mohla být 

žádost podána. Pokud žádost podá-

me ještì døíve, úøad øízení zastaví.

Pokud jsme splnili podmínky pro 

nárok na øádný starobní dùchod, mù-

žeme jeho výplatu nárokovat až 5 

rokù zpìtnì.

O pøedèasný dùchod zpìtnì žá-

dat nemùžeme, ten lze pøiznat 

nejdøíve ode dne uplatnìní žádosti.

Bereme-li invalidní dùchod, mùže-

me požádat o starobní dùchod, a to i 

pøedèasný. Starobní dùchod nám bu-

de pøiznán, pokud vyjde vyšší než 

náš invalidní dùchod. Bude-li nižší, 

zùstane nám dosavadní invalidní dù-

chod. Žádostí o pøiznání starobního 

dùchodu pøi invaliditì tedy nic ne-

zkazíme. Máme-li však invalidní dù-

chod po pracovním úrazu nebo ne-

moci z povolání, je výhodnìjší požá-

dat o starobní dùchod až v 65 letech, 

abychom o invalidní dùchod nepøišli.

K žádosti o starobní (nebo inva-

lidní) dùchod pøedložíme:

! obèanský prùkaz (cizinec pas èi 

povolení k pobytu)

! doklady o studiu, popøípadì uèení 

(i nedokonèeném)

! doklady o výkonu vojenské služby

! doklady prokazující výchovu dìtí 

nebo péèi o dìti

! potvrzení zamìstnavatele o vy-

plácených náhradách za ztrátu na vý-

dìlku po skonèení pracovní ne-

schopnosti náležející za pracovní 

úraz (nemoc z povolání)

! potvrzení zamìstnavatele o 

zvláštním pøíspìvku horníkùm, vy-

pláceném pøed rokem 1996

! pokud chceme dùchod pøijímat na 

bankovní úèet, pøiložíme vyplnìný a 

bankou potvrzený tiskopis „Žádost 

o zaøízení výplaty dùchodu pou-

kazem na úèet“

! doklady prokazující zamìstnání v 

cizinì

! chybí-li nìkteré doby pojištìní, 

pøedložíme náhradní doklady, které 

prokazují výdìleènou èinnost - po-

tvrzení zamìstnavatele, pracovní 

smlouvy, svìdecká prohlášení aj.

! evidenèní list dùchodového pojiš-

tìní z posledního zamìstnání pøed-

kládá zamìstnavatel na vyžádání 

úøadu

Doklady a údaje k žádosti o dù-

chod

Rozhodnutí o dùchodu

Žádost o dùchod v zastoupení

O žádosti o dùchod rozhodne 

ÈSSZ - Èeská správa sociálního za-

bezpeèení. Délka vyøízení žádosti 

závisí na tom, zda bude mít v evi-

denci všechny podklady. Mùže se 

stát, že tøeba náš zamìstnavatel ne-

splnil svou zákonnou povinnost a ne-

poslal potøebné dokumenty, a chy-

bìjící doby pojištìní se budou muset 

došetøit. ÈSSZ rozhodne o dùchodu 

až tehdy, až bude mít podklady kom-

pletní. Prùmìrná doba vyøízení žá-

dosti o dùchod pøi došetøování chy-

bìjících dob pojištìní je kolem 3 mì-

sícù. Ve výjimeèných pøípadech, kdy 

žádost není možné definitivnì vyøídit 

kvùli nezbytnému šetøení, poskytne 

nám ÈSSZ pøed vydáním rozhodnu-

tí o dùchodu zálohu.

Žádost o dùchod mùže podat i 

náš zmocnìnec na základì naší pl-

né moci. Z textu plné moci musí být 

zøejmé, že byla udìlena k podání žá-

dosti o dùchod. 

Protože zmocnìnec musí za nás 

uvést a podepsat nìkterá zásadní 

prohlášení a sdìlení, která nemusí 

detailnì znát, používá se zastoupe-

ní výjimeènì.

Pokud nemùžeme žádost podat 

sami díky nepøíznivému zdravotní-

mu stavu, mùže ji za nás sepsat náš 

rodinný pøíslušník, a to bez plné mo-

ci. Musí však pøedložit náš souhlas s 

podáním žádosti o dùchod a potvr-

zení lékaøe, že nám zdravotní stav 

pro svou závažnost neumožòuje žá-

dost o dùchod sepsat.

Zdroj: duchody-duchodci.cz
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