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Odborová organizace RPG RE je dlouhou dobu èlenem SHO…

Odboráøi hodnotili svou èinnost
V historické budovì Kulturního domu Radost v Havíøovì se
22. kvìtna konala výroèní odborová konference základní organizace RPG RE. Jednání zaèalo až po 15. hodinì a zpoèátku se
ho zúèastnili i zástupci vedení firmy.
Postupnì tak vystoupili V.Fornùsek /RPG Služby/, M.Foltýnová
/RPG Služby/, I.Král /RPG Služby/ a
Z.Vozník /RPG Byty/, aby vyhodnotili souèasný stav spoleènosti a plnìní
kolektivní smlouvy. Konstatovali, že
firma se v prùbìhu let stabilizovala, i
když je stále tøeba „dolaïovat“ organizaci práce. V následné diskuzi se
objevila napøíklad pøipomínka k technické správì, která vykazuje nedostatky. Další pøipomínky patøily spíše
do výrobní porady a týkaly se vypl-

òování výkazù práce a spotøeby materiálu. V souèasné dobì je tøeba øešit otázku volných bytù a jejich renovace, kde se projevuje nároènost nových nájemníkù. I stávající bytový
fond vyžaduje soustavnou péèi, což
potvrzuje na 160 tisíc kontaktù nájemníkù se zástupci spoleènosti.
Kolektivní vyjednávání bylo vloni
velmi nároèné, což potvrdila ve své
zprávì o èinnosti i pøedsedkynì základní organizace D. Adamèíková.
Doposud se sjednávaly dvì kolektiv-

ní smlouvy, a to pro RPG Byty a RPG
Služby. Vzhledem k tomu, že u RPG
Byty došlo k rozdìlení spoleènosti
dle pøedmìtu podnikání, a vznikly
tak další samostatné subjekty, sjednávaly se pro roky 2014 až 2016 tøi
zcela nové kolektivní smlouvy.
Všechny tøi kolektivní smlouvy jsou
takøka totožné v obecné èásti. Mzdová a sociální oblast se sjednávala u
každé kolektivní smlouvy samostatnì. Zcela novì je nastaven u všech
spoleèností benefitní systém.
Všechny spoleèností nadále podporují zejména penzijní pøipojištìní a

pokraèování na str.è.2

Jaký je rozdíl mezi èeským a americkým dùchodcem?
Žádný, oba jezdí na dovolenou do Prahy...

V Berlínì se sešli na sjezdu
odboráøi celého svìta
V Berlínì se ve dnech 18. – 23. 5. 2014 KONAL 3. Sjezd Mezinárodní odborové konfederace (MEOK), která zastupuje 176 miliónù èlenù sdružených
ve 325 èlenských organizacích ze 161 zemí. Úèastnilo se ho pøes 1500 odboráøù ze všech kontinentù. Na svém jednání se zabýval dopady hluboké svìtové finanèní, ekonomické a sociální krize, pøedevším na trhy práce, sociální
systémy, práva zamìstnancù, stabilitu spoleèností. Zamìøil se na to, jak prosazovat své hlavní požadavky v zájmu zamìstnancù. Jedná se zejména o
udržitelná pracovní místa, jisté pøíjmy, sociální ochranu a uplatòování práv, a
to v situaci, kdy roste nerovnost, nejistota a porušování odborových a zamìstnaneckých práv. Významná èást sjezdu byla proto vìnována èinnosti a
postupùm MEOK v dalším období, s cílem výraznì posílit vliv a práva zamìstnancù a jejich zástupcù v globalizované ekonomice. Nejvýznamnìjším
prvkem je zvýšení èlenské základny.
Sjezdu MEOK se úèastnila také delegace Èeskomoravské konfederace
odborových svazù vedená jejím pøedsedou Josefem Støedulou. V delegaci
byla dále Radka Sokolová, místopøedsedkynì ÈMKOS, Jan Horecký, pøedseda Rady mladých ÈMKOS, a Dana Štechová, vedoucí oddìlení ÈMKOS
pro evropské a mezinárodní vztahy.
red
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Delegáti konference ZO RPG RE si pozornì vyslechli zprávu o èinnosti, kterou pøednesla pøedsedkynì D.Adamèíková...

Probìhlo pravidelné školení ZIBP
Pravidelné roèní dvoudenní školení závodních inspektorù
bezpeènosti práce se konalo 29. a 30. kvìtna v Sobìšovicích.
SIBP Ing.V.Potomák a Ing.I.Kavka pøipravili bohatý program,
který zahrnoval vìtšinu témat, která se týkají oblasti BOZP.
V úvodu vystoupil pøedseda SHO
Ing.J.Pytlík, který pøítomné seznámil se
stavem vyjednávání k hornickým dùchodùm, vèetnì stanoviska ministerstva práce a sociálních vìcí. Hovoøil rovnìž o vazbì NPE na pracovištì zaøazená ve 2. kategorii prašnosti.
Dalším lektorem byl inspektor ÈBÚ
Ing.M.Kruczek, který se ve svém vystoupení vìnoval novele Horního zákona a
souvisejícím pøedpisùm. Na jeho slova
navázal inspektor OBÚ v Ostravì
Ing.I.Stanìk, když se zamìøil na vývoj

pracovní úrazovosti v OKD a podrobnì
popsal dosavadní 4 smrtelné úrazy. Informace o systému Státního úøadu inspekce práce podal inspektor Ing.T.Èinèala . Pracovní zatížení úøadu ilustrují èísla: od zaèátku roku bylo provedeno
13823 kontrol s udìlením pokut ve výši
176, 495 milionù korun. Celý komplex informací pak doplnil pracovník KHS
Ing.S.Galuszka, jehož tématem byla kategorizace prací a její právní rámec – zákon è. 258/2000 Sb., O ochranì veøejného zdraví. Posledním øeèníkem byl ve-

doucí OBHP OKD Ing.P.Zajíèek, který
struènì vyhodnotil situaci BOZP v OKD.
Další program pak vyplnil semináø s
názvem „Státní energetická koncepce a
surovinová politika, ve kterém vystoupili
Mgr.R.Štix, Ing.J.Pytlík a Ing. R.Tabášek.
Druhý den školení byl vìnován aktuální situaci v oblasti BOZP v OKD a informace z právního hlediska pøednesla
JUDr.M.Piekarzová, která se vìnovala
problematice NPE a chorob z povolání.
Statistická èísla k pracovní úrazovosti v
èeském hornictví mimo OKD pøednesl inspektor Ing.M.Kruczek. Posledními pøednášejícími byli Z.Zušèíková a V.Mièka ze
Státního zdravotnického ústavu, kteøí se
ve svých vystoupeních zamìøili na mìøení rizikových a fyzikálních faktorù.
red
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Do èela MEOK byla opìtnì zvolena Sharan Burrow...

Fakta:
! Na Zemi je 2,9 miliardy zamìstnancù, z toho je 1,7 miliardy zamìstnáno
legálnì.
! Organizováno v odborech je 200 milionù zamìstnaných, 50 % pracovníkù
je v práci ohroženo, zejména diskriminované ženy.
! 40 % svìtové ekonomiky je „šedé“.
! 90 % z 230 milionù pøistìhovalcù - uteèencù šlo z domovù za prací, v odborech jich je ale ménì než 1 %.
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Odboráøi hodnotili svou èinnost
pokraèování ze str.è.1
stravování svých zamìstnancù. U
mimopracovních aktivit podpoøila v
loòském roce spoleènost RPG Služby finanènì akci Sportovní víkend v
Kravaøích, která se setkala s velkým
ohlasem. Úspìšný byl také výlet odboráøù do Loštic na tvarùžky a do muzea koèárù v Èechách pod Kosíøem.
V oblasti BOZP pøedsedkynì konstatovala, že se znovu nastavil systém kontrol a prohlídek elektrického
náøadí, funguje poskytování ochranných pracovních pomùcek, i když nìkdy se zpožïují termíny jejich dodání. Novì byl upraven systém poskytování pitného režimu v horkých
dnech.
Základní organizace spolupracuje i se seniory, což potvrdila ve svém
podìkování za podporu A.Saldáková.
Samostatnou kapitolou v èinnosti
je správa bytù v Praze, které má základní organizace ve vlastnictví. Byty v Praze pro krátkodobé pobyty ma-

jí možnost využívat i odboráøi z
SHO. Finanèní pøínos se projevuje v
hospodaøení ZO, což potvrdila i zpráva o hospodaøení v roce 2013. Delegáti také pozdìji schválili rozpoèet
pro rok 2014 a zmìny v Zásadách
hospodaøení, které jsou cíleny na navýšení takøka všech nárokù èlenù
ZO.
Nakonec D. Adamèíková konsta-
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Snímek pøedsednického stolu - zleva M.Foltýnová, Z.Vozník a P.Lautner...

KPHMO vyhodnotil minulé období
Èlenové Klubu pøátel Hornického muzea v Ostravì se
6.kvìtna sešli v sále Kulturního domu v Ostravì Petøkovicích
na své slavnostní plenární schùzi. Byla to malá inovace proti
pøedešlým letùm, kdy se tato akce konala v areálu Hornického
muzea na Landeku.
Mnoho èlenù to však uvítalo, protože zastávka autobusu je témìø u
schodù. Mimo jiné tento kulturní
dùm slaví letos 40 let od svého založení, ke kterému dopomohl tehdejší
ministr paliv V.Ehrenberger. Program plenárky probíhal podle klasického scénáøe. Malým osvìžením byla na úvod kulturní vložka žákyò katolické konzervatoøe z Opavy, které za
doprovodu klarinetu pøednesly ètyøi
hornické písnì. Hlavním bodem jednání bylo zhodnocení minulého období a možnosti èinnosti na letošní
rok. Toho se zhostil pøedseda Klubu
P.Rojíèek. V jeho komplexním referátu zaznìla i dùležitá informace o
povinnosti našeho spolku sladit stanovy Klubu s novým obèanským zákoníkem. Bylo konstatováno, že naše stávající znìní v mnohém již tuto
novou normu splòuje, takže náš název KPHMO nemusí být mìnìn. Doladìní probìhne za úèasti právníkù
do pøíští plenární schùze. Hospodáø
Klubu K.Budín doplnil konkrétní údaje o stavu finanèních prostøedkù za
minulé období. Bylo konstatováno,
že souèasná špatná situace uhelné-

tovala, že èlenská základna se mírnì zvýšila a organizace bude moci
poskytovat svým èlenùm všechny
dosavadní služby i v letošním roce.
Pøitom podìkovala èlenùm za práci
pøi kolektivním vyjednávání a pøi vedení dílenských výborù. Celá konference byla ukonèena schválením
usnesení.
redakce ZB

ho hornictví se také tìžce projevuje i
možnost získávat finanèní dotace na
naši, zejména publikaèní èinnost.
Úspìchem v tomto smìru byl køest
nové knihy „Cesty k hornictví a hornictvím“ autora a èlena klubu s pseudonymem Véna. Obsahuje svìdectví lidí, kteøí svùj život, mnohdy na nìkolik generací, spojili s šachtami a
dìním v tomto oboru.
Dalším vrcholem akce bylo jmenování J.Vilíma èestným èlenem Klubu, za jeho aktivní pøístup k životu
nejen v rámci našeho spolku. Hosté
schùze se také zapojili do prùbìhu
jednání. Místostarosta Petøkovic
J.Døevjaný nás v krátkosti seznámil
s hornickou historií obce. Øeditel
Landek parku J.Plac pohovoøil o nových aktivitách èinnosti v rámci hornického muzea a v areálu Hlubiny
Dolní oblasti Vítkovice. Novinky z
Nadace Landek a Spolku hornických mìst a obcí nám prezentoval její øeditel J.Gawlas. V diskusi padlo
mnoho pøipomínek, od reakcí na nový obèanský zákoník, pøes stárnutí
èlenské základny a hledání nových,
zejména mladších fanouškù hornic-
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Èestným èlenem KPHMO byl jmenován J.Vilím...

tví, až po morální povinnost šíøit publikace, které zachycují naši hornickou historii v rámci vìtšího okruhu
knihoven a archivù našeho kraje.
Další z námìtù bylo i rozšíøení spolupráce s hornickými odbory. Nejvíce podnìtù padlo od bývalého pøedsedy Klubu a èestného èlena
Z.Dombrovského. Výbor klubu bude
mít široký prostor na rozhodnutí, co
je reálné prosadit do života a zejména, kde shánìt finanèní prostøedky
na tyto realizace. Na závìr bylo
schváleno usnesení a pokraèovalo
hornické obèerstvení a individuální
diskuse èlenù podle jejich zájmù. Byla možnost shlédnout videoprojekci
o oslavì sv. Prokopa v loòském roce
v Ostravì. Pøestože o akci byl letos
menší zájem èlenù než jiné roky, byla urèitì podnìtná v tom, kam a jak
smìøovat naši èinnost v letošním roce. Všichni úèastníci obdrželi Bulletin, který obsahoval všechny základní údaje o èinnosti klubu za minulé
období a program na rok 2014. -jn-

Polští odboráøi oslovili premiéra
Polské hornické odbory se obrátily na polského pøedsedu
vlády Donalda Tuska, aby se vìnoval komplexnímu øešení problému všech uhelných spoleèností.
Odboráøi v další výzvì øíkají, že s
problémy se potýká nejen nejvìtší
spoleènost – Kompania Weglova, ve
které pracuje kolem 55 tisíc osob.
Stále vìtší potíže má také Katowicki
Holding Weglovy a Jastrzebska
Spolka Weglova, která mùže celý
rok 2014 skonèit se ztrátou. Odboráøi podtrhují, že Katowicki Holding
Weglovy má problém s prodejem
uhlí. Katowicki Holding Weglovy a
Jastrzebska Spolka Weglova dohromady zamìstnávají 40 tisíc osob a
pøidává se k nim celá øada spolupracujících firem. Na skládkách Katowického Holdingu Wegloweho leží
1,7 milionu tun uhlí, které zùstalo vydobyto v souladu s plánem, ale neprodalo se. Také vlivem nekontrolovaného importu cizího uhlí do Polska – o jeho zastavení již dlouhou dobu žádají odborové centrály. Odboráøi tvrdí, že holdingu hrozí finanèní
nesolventnost. Meziodborový krizový štáb hornických centrál vyzval premiéra Tuska k urèení diagnózy situace všech uhelných spoleèností a zavedení okamžitých záchranných
opatøení majících za cíl zlepšit situaci v celém tìžebním sektoru. S prodejem uhlí je to problém, protože i
Kompania Weglova má na skládkách kolem 5 milionù tun uhlí. Právì
tato spoleènost uskuteènila nedáv-

no odstávku tìžby a tím ušetøila 36
milionù zlotých. Kompania Weglova
po tøech mìsících zaznamenala ztrátu 80 milionù zlotých a její celkové zadlužení dosáhlo více než 2 miliardy
zlotých. Spoleènost má v úmyslu, co
možná nejrychleji, prodat uhlí ze
skládek a jako další opatøení má v
úmyslu vydat emisi euroobligací,
chce také usilovat o zvýšení produktivity. V hornické veøejnosti se rovnìž uvádí fakt, že již delší èas trvá
kampaò proti využívání uhlí jako paliva k produkci energie elektrické i tepelné. Spalování biomasy, která je v
Polsku považována za zdroj obnovitelné energie, nebo spalování topného oleje a plynu v neodpovídajících tepelných zaøízeních je také
škodlivé pro životní prostøedí, jako
spalování uhlí.
Trh uhlí na topení, které se používá v „malých zdrojích“, pøedstavuje
asi 15 milionù tun. Odvìtví prodeje
uhlí dosahuje v této oblasti roèní pøíjmy kolem 9 miliard zlotých a producenti uhlí si tak vylepšují výsledky
prodeje jiných sortimentù. Více než
13 milionù domácností v Polsku má
pøístup k zemnímu plynu, ale jen pár
procent z tohoto množství využívá
plyn k vytápìní domovù vzhledem k
jejich finanèní situaci.
Zdroj: wnp.pl

Senioøi na své pravidelné poradì
V Havíøovì se 19. kvìtna konalo pravidelné jednání Koordinaèního výboru dùchodcù OKD /KVD/.
Hned v úvodu pøivítal pøedseda KVD K.Bajtek jako hosta poslance politického hnutí Úsvit pøímé demokracie Ing.K.Fiedlera. Jednou z prvních otázek,
které mu senioøi položili, byl dotaz na to, jak hlasoval o návrhu zákona o daòových pøiznáních /podalo ho právì hnutí Úsvit/. Poslanec sám pøi hlasování nebyl pøítomen, ale vysvìtlil, že proti jeho znìní byla spousta poslancù ÈSSD a
komunistù, kteøí nechtìli pøipustit, aby platnost zákona zasahovala i do minulosti. Senioøi se ptali i nato, proè mají poslanci takové pøíjmy nebo šéfové firem se státní úèastí takové platy a odmìny. Poslanec nakonec odpovìdìl i
na dotaz k jeho podnikání tak, že vedení firmy pøedal pøíbuzným a nyní se vìnuje pouze poslanecké práci.
Pøedseda Bajtek pak v závìru jednání informoval o zasedání Výkonného
výboru ADO /Asociace dùchodcù odboráøù/, které se zabývalo hlavnì výsledky Sjezdu ÈMKOS, který zvolil do èela nové vedení vèele s J.Støedulou.
redakce ZB

Platy zamìstnancù
státu vloni vzrostly
Prùmìrný plat státního zamìstnance
loni vzrostl o 199 korun na 25 107 korun
hrubého mìsíènì. Nejvíc si polepšili státní zástupci, jejich platy vzrostly témìø o
desetinu na 80 331 korun. Naproti tomu
platy zamìstnancù pøíspìvkových organizací klesly o 67 korun na 22 796 korun.
Uvádí to návrh státního závìreèného
úètu za loòský rok, který vláda pøedložila
Snìmovnì.
Nárùst platù státních zástupcù umožnila zmìna zákona, kterou Snìmovna
schválila koncem roku 2012. V nepodnikatelské sféøe, kam spadají i zamìstnanci státu, vzrostla loni prùmìrná mzda o
233 korun na 25 251 korun. V podnikatelské klesla podle údajù na pøepoètené
osoby o 19 korun na 25 100 korun. V celé
ekonomice vzrostla meziroènì o 27 korun na 25 128 korun, uvádí vláda v materiálu pro poslance.
Platy úøedníkù vzrostly o 589 korun na
prùmìrných 25 590 korun. Vojáci a další
pøíslušníci ozbrojených sborù si polepšili
o 387 korun na 29 681 korun mìsíènì.
Poèet funkèních míst placených státem loni meziroènì klesl o 297 a stát tak
vyplácel celkem 413 595 zamìstnancù,
vèetnì vojákù, úøedníkù a uèitelù. (red)
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Pøedseda KVD K.Bajtek /na snímku vlevo/ a poslanec za hnutí Úsvit Ing.K.Fiedler...

Kolektivní smlouva vyššího stupnì je pro nás dùležitá…

Zamìstnavatelé oceòují sociální smír
V úterý 13. kvìtna se konalo v Praze jednání pøedstavitelù
Zamìstnavatelského svazu dùlního a naftového prùmyslu
(ZSDNP) a Odborového svazu PHGN, jehož cílem bylo zhodnotit plnìní kolektivní smlouvy vyššího stupnì za rok 2013.
Obì strany došly k závìru, že nemají
žádné informace o tom, že by v èlenských organizacích docházelo k neplnìní závazkù vyplývajících z odvìtvové
smlouvy. ZSDNP reprezentuje v Èeské
republice hornickou zamìstnavatelskou
veøejnost, sdružuje 23 organizací s asi
33 300 pracovníky. Požádali jsme pøedsedu pøedstavenstva ZSDNP Ing. Zdeòka Osnera, CSc. o rozhovor.
Nebývá èastým jevem, že by se odbory a zamìstnavatelé shodovali na
prospìšnosti z uzavøené odvìtvové
smlouvy.
Otázka kolektivního vyjednávání je
jen jednou èástí spoleèných zájmù odborového a zamìstnavatelského svazu, i
když velice dùležitá. Snížení stavu zamìstnancù v odvìtví, ke kterému postupnì došlo pøed více než 20 lety, z více
než 100 000 na souèasný stav, bylo dramatické a je opravdu až s podivem, že nedošlo k žádným výstøelkùm, a že se podaøilo situaci stabilizovat lze považovat za
velký úspìch, ke kterému významnì pøispìla spolupráce odborù a zamìstnavatelù. S odbory máme shodné zájmy i v dalších oblastech. Týká se to státní energetické koncepce, surovinové politiky a horního zákona. Jedná se zejména o negativní dopady na naše podniky a lidi, kteøí v
nich pracující, ale návaznì i na celý tuzemský prùmysl a obyvatelstvo.
V èem z vašeho pohledu tkví hlavní
pøínos kolektivní smlouvy vyššího
stupnì?
Hlavní pøínos spoèívá v tom, co by si,
podle mého názoru, každý rozumný zamìstnavatel mìl pøát, a to je sociální smír
v jeho firmì. Je to pøirozenì velmi ztíženo
tím, že odvìtví dùlního prùmyslu je pod
velkým tlakem.
Máte jako vlivný zamìstnavatelský
svaz možnost ovlivnit rozhodování politikù v uvedených problematikách?
Urèitì tu možnost máme už z titulu
èlenství zamìstnavatelského svazu v
Konfederaci zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR. Spoleènì s odbory vystupujeme a jednáme s vládou v tripartitì. Náš svaz má zastoupení v Radì
vlády pro energetickou a surovinovou politiku, kde názory na otázky, které jsem
uvedl, ve vìtšinì pøípadù prosazujeme.
Pøestože odbory a zamìstnavatelé mají
na energetickou a surovinovou politiku
státu velmi podobný názor, k jejich doøešení je poøád dost daleko. Jedním z hlavních dùvodù je, že politické reprezentace
se jednak na smysluplném øešení nedovedou shodnout a bohužel se obávají pøijmout zásadní rozhodnutí potøebná jak
pro podnikatele, tak pro stát.
Dùlní prùmysl není kvùli nerozhodnosti politikù v nejlepší kondici. V médiích se objevují úvahy, že Èesko uhlí
nepotøebuje a proto je možné s jeho
tìžbou skonèit. Je to reálné?
To rozhodování v souèasné dobì je mimoøádnì složité i z øady dalších dùvodù.
Jde napøíklad o dùsledky havárie jaderné
elektrárny Fukušima v Japonsku, nebo
snahy EU prosadit klimaticko-

energetický rámec, požadující redukci fosilních paliv, snižování emisí CO2 a dosažení v našich podmínkách nereálných nárùstù obnovitelných zdrojù. Pøitom události v Japonsku napøíklad nahrály uhelnému hornictví v Nìmecku, snahy EU
ohlednì emisních limitù však zatím tvrdì
dopadají na tuzemské uhelné hornictví.
Podle našeho názoru se jedná o naprosto pøehnaný boj proti uhlíku, když je známo, že z pøírody kyslièníku uhlièitého vychází nepomìrnì více, než ze spalování
uhlí a z èinnosti prùmyslu. Mìli bychom si
rozmyslet, zda uhánìt malá procenta na
zlepšení atmosféry za cenu podvazování
výkonnosti prùmyslu, rostoucí nezamìstnanosti a negativních dopadù na životní úroveò lidí.
Problémy se projevují již nyní. A už
jde negativní vývoj kolem dùlní spoleènosti OKD Ostrava nebo v otázce prolomení územních limitù v Ústeckém kraji.
Týká se to regionù s nejvyšší nezamìstnaností v zemi. Situace je velmi vážná a
nerozhodné politické reprezentace stále
váhají.
Problematika v hnìdém a èerném uhlí
je naprosto odlišná. Situaci ovlivòují i pøístupy podnikatelù. V každém pøípadì majitelé firem potøebují ke svému podnikání
konstantní prostøedí, se kterým mohou
delší dobu poèítat. Musí vìdìt kdy, a kde
mohou investovat a zamìstnávat lidi.
Které priority považuje ZSDNP za
zásadní?
Chceme dosáhnout, aby vláda pøijala
dlouhodobìjší energetickou koncepci a
surovinovou politiku státu, která podnikatelùm umožní vìdìt, na èem mohou stavìt. Potom mohou taky vytváøet úplnì jiné prostøedí nejen pro své podnikání, ale
i pro lidi, které zamìstnávají. Považuji za
hodnì dùležité, aby si stát svoji surovinovou základnu zbilancoval, vìdìl pøesnì
co vlastnì má k dispozici a co by mìl návaznì energetickou koncepcí docílit. To
se týká jak uhlí, tak i uranu. A na základì
toho by mìl stát pøijmout rozumný horní

zákon. Zlí jazykové tvrdí, že se tìžaøi pokouší ovlivnit horní zákon tak, aby jim
umožnil tìžit za každých podmínek a
ohrožovat tak životní prostøedí. To je samozøejmì nesmysl. Horní zákon by však
mìl ochránit, nikoliv likvidovat, ložiska nerostných surovin. Vždy platilo, že ke svému nerostnému bohatství musí mít stát
kdykoliv pøístup a možnost rozhodnout,
jakým zpùsobem bude ve prospìch spoleènosti využíváno. To ale bylo tzv.
„malou novelou“ horního zákona 498 z
roku 2012 narušeno.
Letos se rozebìhlo druhé kolo bipartitního dialogu mezi odborovým
svazem a svazem zamìstnavatelù. Jaký je jeho cíl?
Cílem je zvýšit adaptabilitu zamìstnancù a zamìstnavatelù a konkurenceschopnost podnikù na základì rozvoje
odvìtvového sociálního, bipartitního dialogu. Jedná se v podstatì o sociální dialog na odvìtvové, regionální a podnikové
úrovni ve vazbì na dopady legislativních
zmìn v odvìtví tìžebního prùmyslu. Dalším zámìrem je formulovat stanoviska
sociálních partnerù a pøíprava argumentace pro požadavky sociálních partnerù v
právì zmínìných oblastech státní energetické koncepce, surovinové politiky a
legislativních norem tak, aby byly v rámci
aktivní spolupráce zamìstnavatelù a zamìstnancù vytvoøeny politické, ekonomické i legislativní pøedpoklady pro rozumný vývoj tìžebního prùmyslu a udržení zamìstnanosti v dotèených regionech. Projekt bude realizován ve ètyøech
regionech a to v regionu Èechy severozápad, støední Èechy, severní Morava a
jižní Morava.
Patøí sem i zvyšování kvalifikace a konkurenceschopnosti zamìstnancù. Specifickým cílem je vybudovat platformu
pro vedení permanentního sociálního dialogu na úrovni odvìtví.
Výstupem bude zpracovávání dopadových odvìtvových studií, jejich projednáváním mezi sociálními partnery analyzovat a øešit specifické problémy sociálního dialogu, hledat a nalézat kompromisy v jednání zamìstnavatelù a zamìstnancù s cílem pomáhat udržovat sociální
smír v našich podnicích.
Petr Kolev

Jen ložisko v Mokrsku a Chotilsku v
blízkosti Slapské pøehrady má podle prùzkumu skrývat 130 tun zlata za 100 miliard korun. Zatímco rùzné zahranièní i tuzemské firmy by èeské zlato chtìly dostat na povrch, dotèené obce se tomu
snaží všemožnì zabránit.
Firmy už léta žádají o povolení ke geologickému prùzkumu, až na pár prùzkumných štol na Pøíbramsku a v
Kašperských Horách však zatím bezvýslednì. „V souèasnosti registrujeme patnáct žádostí o prùzkum ložisek zlata,“
sdìlilo Právu ministerstvo životního prostøedí (MŽP).
Se stejnou pravidelností, jako se objevují žádosti o prùzkum a následnou možnost tìžby v tìchto lokalitách, se proti tomu bouøí nejen obyvatelé, ale i starostové sdružení ve spolku Èechy nad zlato.
Nechtìjí, aby místo lesù a strání vznikly v
bezprostøedním okolí jejich obcí hluboké
tìžní jámy, z nichž by se pomocí smrtelnì

Teplárny zùstávají pøi uhlí
Aktualizace Státní energetické koncepce, která stále ještì
prochází hodnocením vlivu na životní prostøedí, paradoxnì
pøedpokládá, že domácí hnìdé uhlí bude v budoucnosti využito hlavnì pro výrobu elektøiny, zatímco teplárny budou pøecházet na zemní plyn.
Prùzkum mezi èleny Teplárenského
sdružení ÈR však ukázal, že vlastníci tepláren mají úplnì jiné plány a chtìjí u uhlí
zùstat, pøestože situace na trhu zùstává
velmi napjatá.
Verze aktualizace Státní energetické
koncepce ze záøí loòského roku, která
stále prochází hodnocením vlivu na životní prostøedí, poèítá ve své tabulkové
èásti s tím, že domácí hnìdé uhlí bude pøi
výrobì tepla pro soustavy zásobování
teplem po roce 2020 masivnì nahrazováno zemním plynem.
„Provedli jsme prùzkum mezi našimi
èleny a reakce byla zcela jednoznaèná,
ani jeden z 23 èlenù Teplárenského sdružení ÈR, kteøí využívají hnìdé uhlí, ho nechce do roku 2025 nahradit zemním plynem,“ uvedl pøedseda výkonné rady Teplárenského sdružení ÈR Mirek Topolánek. Dùvodem je ekonomika a konkurenceschopnost. Pøechod uhelných tepláren na zemní plyn by dnes totiž zdražil
teplo v prùmìru o necelých 200 korun na
gigajoule. Pokud budou chtít teplárny u
domácího paliva zùstat, budou muset v
nejbližších letech masivnì investovat do
ekologizaèních opatøení, aby splnily pøísné emisní limity stanovené evropskou
smìrnicí.
„Je zjevné, že pokud nìkdo investuje
stovky milionù nebo dokonce miliardy do
ekologizace zaøízení na hnìdé uhlí, tak
nebude chtít za pár let mìnit palivo, protože to by znamenalo tyto investice odepsat,“ øekl Martin Hájek, øeditel Teplárenského sdružení ÈR, a dodal: „Z tohoto pohledu nelze nahrazení jakéhokoli významnìjšího podílu hnìdého uhlí pøi výrobì tepla zemním plynem do roku 2040

oèekávat.“ Ministerstvo prùmyslu a obchodu navíc v poslední verzi Aktualizace
státní energetické koncepce poèítá s tím,
že hnìdé uhlí bude do budoucna využito
hlavnì pøi výrobì elektøiny v elektrárnách, tedy s podstatnì nižší úèinností,
než jakou dosahují teplárny.
„Vlastníci elektráren na hnìdé uhlí,
které mìly být do roku 2020 nebo krátce
po nìm odstaveny, tyto plány pøehodnotili a dnes poèítají s prodloužením jejich životnosti èasto i za rok 2030. Apelujeme
na Ministerstvo prùmyslu a obchodu, aby
se touto situací zaèalo vážnì zabývat a
co nejdøíve navrhlo odpovídající legislativní opatøení pro pøednostní využití hnìdého uhlí v teplárnách s vysokou úèinností,“ uvedl pøedseda výkonné rady Mirek Topolánek.
V posledních dvou letech bylo kontrahováno hnìdé uhlí zejména pro velké
elektrárny. Souèástí prùzkumu mezi èleny byla proto také otázka zajištìní dodávek hnìdého uhlí do roku 2020.
„Prùzkum ukázal, že øada zejména
menších tepláren nemá dnes zajištìno
uhlí ani do roku 2020, situace na trhu je
nadále velmi napjatá,“ øekl øeditel Martin
Hájek a dodal: „To samozøejmì nahrává
pokraèujícímu tlaku na rùst ceny paliva.“
Z hnìdého uhlí se v Èeské republice
vyrábí necelá polovina veškerého tepla
pro rozvod. Teplo z hnìdého uhlí využívá
v Èesku pøibližnì 650 tisíc domácností,
což je 43 % všech domácností pøipojených na dálkové vytápìní. Na výrobu tepla se v roce 2012 spotøebovalo 6,9 milionu tun hnìdého uhlí, což byla necelá pìtina celkové spotøeby hnìdého uhlí v energetice ÈR.
red

Porostou státním
zamìstnancùm mzdy?
p
Ing.Z.Osner a Bc.J.Sábel pøi podpisu Kolektivní smlouvy vyššího stupnì...

Pod zemí leží stovky tun zlata
V Èesku leží pod zemí 200
až 400 tun zlata za stamiliardy korun.

p
Ilustraèní snímek teplárny v Tøebovicích....

jedovatých kyanidù loužilo zlato.
„Nekoneèné diskuse o možné èi nemožné tìžbì zlata již vedly k zablokování
rozvoje turistického ruchu ve støedním
Povltaví. Do støedních Èech zamíøilo loni
o 4,4 procenta ménì turistù než v roce
2012,“ upozoròuje spolek Veselý vrch,
který sdružuje další odpùrce tìžby.
Spolek uvítal závazek vlády Bohuslava Sobotky, formulovaný v jejím programovém prohlášení, že neumožní další
prùzkum a následnou tìžbu zlata na území naší republiky.
Pøedseda Veselého vrchu Jiøí Bendl
však ještì požaduje tento závazek jednoznaènì ukotvit v zákonech a dalších
pøíslušných dokumentech i pro pøíští období.
„Urèitá bdìlost je na místì,“ shodují
se starostové. Vláda totiž musí pøipravit
novelu horního zákona a novou koncepci
surovinové politiky. Pøi zmìnì zákonù by
mohlo dojít k povolení tìžby, prolomení
zákazu používat pøi ní kyanid a k nevratnému zdevastování krajiny.
Ministerstvo životního prostøedí zatím
tlaku tìžaøských firem odolává. Lidi
zejména dìsí možné dopady tìžby zlata

na využití zdrojù vody. Kyanidy, které se
používají k loužení zlata vytìžené horniny, jsou velmi toxické pro živoèichy. Závažným problémem mohou být kovy, které jsou z hlušiny vymývány srážkovými
vodami a vyplavovány do povrchových i
podzemních vod.
A na únorovém snìmovním semináøi
o tìžbì zlata varoval docent Luboš Babièka pøed zvýšenými emisemi prachu a
tisíci tunami jedovatého arzenu, který by
se tìžbou zlata uvolnil.
Tìžaøi naopak poukazují na to, že
technologie tìžby se rychle vyvíjejí. Argumentují tím, že povrchovì a kyanidovým
loužením se zlato tìží v øadì míst na svìtì, aniž by to mìlo nìjaké katastrofické
následky. Tìžba zlata by podle nich nezdevastovala krajinu. Pøitom by byla významným pøíspìvkem i pro státní pokladnu, kam by mohlo plynout až 10 procent z hodnoty nalezištì. Vznikla by také
nová pracovní místa.
Ve svìtì se vytìží zhruba 2700 tun zlata roènì. Nejvíce v Èínì (pøes 460 tun) a
dále v Rusku, Jihoafrické republice, Peru, Ghanì, Kanadì, Austrálii, Uzbekistánu a Indonésii. Zdroj: Právo

Èeskomoravská konfederace odborových svazù už ví, jaký rùst platù bude požadovat pro zamìstnance veøejného sektoru v pøíštím roce. Odbory žádají pìtiprocentní rùst. Pìtiprocentní rùst platù hasièù, policistù, zdravotníkù,
uèitelù, úøedníkù a pracovníkù kultury budou odbory požadovat i pro rok
2016. Esondám to øekl pøedseda ÈMKOS Josef Støedula. Pøedsedové vládních stran o návrhu veøejného rozpoètu na pøíští rok nedávno jednali.
"Propad platù státních zamìstnancù nechceme dorovnat najednou, ale
navrhneme vládì rozložit ho až do tøí let. Budeme jednat i o zmìnì naøízení
vlády o platech ve veøejných službách a jejich rùst navázat na vývoj mezd podobnì, jako je to u dùchodù. Dorovnání platù je nutné, protože v roce 2010 zamìstnanci veøejných služeb pøišli kvùli vládním škrtùm o deset procent platu,“ zdùvodòuje návrh odborù Støedula.
A kde by vláda na rùst platù státních zamìstnancù mìla vzít peníze? I v
tom mají odbory jasno. ÈMKOS navrhuje zrušit pro podnikatele odpoèet
DPH pøi nákupu auta a vybrané peníze použít na zvýšení výdìlkù. Tuto možnost mají podnikatelé od roku 2009, pøedtím mohli odeèet uplatnit jen u vozù
s møížkou pøed zavazadlovým prostorem. Podnikatelé tak mohou vozidla poøídit levnìji o 21 procent. ÈMKOS s tímto návrhem osloví premiéra a vicepremiéry.
Podle Støeduly by se v pøipravovaném rozpoètu finance na zvýšení pøíjmù
mìli najít. "Vyjednávání je teprve na poèátku, a tak máme dostateèný èasový
prostor. S navýšením platù napøíklad o 1,5 procenta bychom se rozhodnì nespokojili. Pokud stát chce mít kvalitní zamìstnance, musí je umìt zaplatit tak,
aby nemuseli odcházet do privátního sektoru. Napøíklad vysoce kvalifikovaní
pracovníci v ochranì životního prostøedí èi v kultuøe berou mìsíènì kolem
15 000 korun hrubého,“ øíká Josef Støedula.
pek

Aktuální témata pro tuto dobu...

Uzavøení cestovní smlouvy
Pokraèujeme v našem
èlánku z minulého èísla ZB
na téma “Uzavøení cestovní
smlouvy”.
U nìkterých údajù však staèí odkázat na katalog, který má zákazník
k dispozici. Nejpozdìji sedm dní
pøed zahájením zájezdu musí zákazník dostat ještì upøesòující informace, je-li to tøeba, tak letenku a poukaz na ubytování.
Na co je dobré myslet a co udìlat ještì pøed uzavøením cestovní
smlouvy?
! Dùkladnì si proètìte cestovní
smlouvu vèetnì všeobecných obchodních podmínek.
! Seznamte se s katalogem, na který odkazuje cestovní smlouva.
! Pøi uzavírání smlouvy s cestovní
kanceláøí dbejte na to, aby všechny

Mazda Hazumi v Ženevì 2014
Mazda Hazumi vypadá jako klasický „pøedprodukèní“ koncept /snímky nahoøe/: do interiéru dejte klasická sedadla, futuristická vnìjší zpìtná zrcátka
vymìòte za klasická, odstraòte karbonové doplòky a voilá, máme tu
Mazdu 2.
Jak jsme se dozvìdìli od zdroje pøímo z vývoje, je tomu paradoxnì pøesnì
naopak. Mazda už má hotovou dvojku, z urèitých strategických dùvodù si
však její premiéru ještì nepøeje. Narychlo tak byl z hotového auta vytvoøen
koncept, aby bylo èím navnadit novináøe i širokou veøejnost. Podle zákulisních informací tak pøed sebou máme v podstatì finální verzi vozu a napøíklad
boèní silueta konceptu se s tou sériovou stoprocentnì shoduje. Ostatnì,
když ji srovnáme s nynìjší generací dvojky, pøíliš rozdílù neuvidíme.
Vùz dostal po vzoru souèasnì prodávaných modelù charakteristickou
masku chladièe navazující na pøední svìtlomety, dynamicky vyhlížející nárazníky a moderní diody. Již zmínìná minimalistická vnìjší zpìtná zrcátka,
využívající služeb barevné kamery, se s nejvìtší pravdìpodobností do sériové podoby nedostanou, panoramatická støecha má daleko optimistiètìjší vyhlídky. Vùz stojí na dvoubarevných litých kolech.
Zcela jiný je interiér, do kterého jsme se navíc nemohli ani posadit (jen
nám je slièná, èesky hovoøící hosteska otevøela). Pøesto mùžeme øíci, že se
automobilce nebývale povedl. Ètyøi samostatná sedadla jsou v podélném
smìru rozdìlena masivním støedovým tunelem a futuristicky vyhlížející støedová konzola by mohla naznaèovat, jakým smìrem se bude automobilka nadále ubírat. Nìco ze souèasnosti však pøesto poznáváme – volnì stojící centrální displej palubní desky už má tøeba Mazda 3.
Hazumi mìøí na délku 4.070 mm, je 1.730 milimetrù široký, 1.450 milimetrù vysoký a rozvor náprav dosahuje délky 2585 milimetrù. Jak se pøedpokládalo, pod jeho kapotou je umístìn zcela nový vznìtový ètyøválec 1.5 Skyactiv-D, který byl vyvinut ve vztahu k co nejvìtší hospodárnosti. Agregát splòuje emisní normu Euro 6 a do ovzduší by prùmìrnì nemìl vypustit více než
90 gramù CO2 na kilometr, což se rovná spotøebì paliva pøibližnì
3,9 l/100 km.
Studie Mazda Hazumi dále využívá systému i-ACTIVSENSE, jenž vychází z principu Mazda Proactive Safety. Ten pokrývá široké spektrum okolností,
aby se co nejvíce minimalizovalo riziko nehody. Spoleènì s tím pøichází nová
generace mobilního pøipojení MZD Connect, který je spojen s pøehledným
rozhraním Heads-Up Cockpit, umožòujícím bezpeènì využívat funkce chytrého telefonu i bìhem jízdy. Zdroj: auto.cz

Internetové stránky
odborù se sjednotily
Zájemci, kteøí pravidelnì navštìvují internet, si urèitì všimli, že stránky jednotlivých odborových organizací se slouèily. Takže máte možnost „najet“ na adresu www.odborysho.cz a pøes seøazené záložky se
dostat na stránky Paskova, Darkova, Karviné atd. Uvedené stránky
jsou každodennì aktualizovány, tak-

že se bez velkého hledání mùžete
dostat na informace související s dìním v OKD, odborech ale také napøíklad v legislativì.
Obdobnì se zmìnila grafika a obsah stránek našeho hornického svazu, které najdete na adrese:
www.osphgn.cz
redakce ZB

ZE SVÌTA
HORNICTVÍ
Uhlí se zmìní v kosmetickou
surovinu
Institut chemické pøemìny uhlí a
Katolická universita v Lublinì /Polsko/ s dalšími subjekty založily
konsorcium, které se má zabývat
výrobou ektoinu – informoval o tom
Dziennik Zachodni.
Prof. Zofia Stæpniewska a kolektiv
vìdcù z Katedry Biochemie a
chemie prostøedí KUL vyvinuly a
patentovaly metodu výroby ektoinu,
což je substance využívaná v
kosmetickém prùmyslu a v medicínì
pøi léèení nádorù.
Optimalizace procesu výroby
uvedené suroviny bude prvním
úkolem, který pøed konsorciem stojí.
Vìdci z KUL navštívili polský dùl
Bogdanka, aby zjistili, proè se v této
šachtì nevyskytuje takové množství
metanu a nedochází k jeho
výbuchùm. Ukázalo se, že pøítomné
mikroorganismy jsou spoleèníky
horníkù, protože se živí metanem.
Èistí vrstvy uhlí a navíc vyrábìjí
ektoin. Po objevu vìdcù nastal ruch
a s návrhem výroby se pøihlásily
firmy z Polska a Velké Británie.
Úspìch vìdcù vzbudil ohlas také ve
Spojených státech.
V roce 2035 Rusko zùstane nejvìtším exportérem energetických
surovin
Rusko si v následujících 20 letech
zachová vedoucí pozici v
dodávkách ropy a zemního plynu ve
svìtì. K takovému závìru došli
odborníci z britské spoleènosti British Petroleum /BP/ ve své
každoroèní zprávì Svìtové
energetické perspektivy. BP se
domnívá, že úroveò tìžby ropy v
Ruské federaci bude stoupat i díky
tìžbì ze špatnì dostupných ložisek
a bøidlic. A tradièních zásoby
zemního plynu postaèují ještì na
dalších sto let.
red

datel nabídl zájezd náhradní. Cena
takového zájezdu se nesmí zvýšit, i
když zákazník dostane lepší služby.
Naopak pokud by mìly být služby v
náhradním zájezdu horší, musí poøadatel zlevnit. Pokud se zájezd zruší
pozdìji než dvacet dnù pøed zahájením, má zákazník právo na vrácení
penìz a deset procent navíc jako penále. Ovšem neplatí to v situaci, pokud poøadatel zájezd podmínil urèitým poètem osob, které musí jet, nebo pøekazila-li jeho poøádání vyšší
moc (napøíklad povodnì nebo zrušení letù kvùli islandským sopkám).
Pokud zákazník odstupuje bez
udání dùvodu, musí zaplatit odstupné (storno poplatek), které je stanoveno v potvrzení o zájezdu. Stejné
odstupné musí zaplatit, pokud od
smlouvy odstoupí poøadatel v pøípadì, že zákazník poruší svou povinnost (napø. nezaplatí za zájezd
vèas). Nic platit nemusí, když povinnost porušil poøadatel nebo nedostal
náhradní zájezd. Zdroj: esondy

její dùležité závazky byly zaèlenìny
do cestovní smlouvy. Nikdy se nespoléhejte na to, co vám prodejce slíbí ústnì.
! Nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté cestovní kanceláøí. Zajímavé informace a postøehy od
cestovatelù, kteøí destinaci již navštívili, naleznete na rùzných cestovatelských portálech.
Kdy se mùže smlouva zmìnit
Cena zájezdu se mùže nìkdy mìnit i po uzavøení smlouvy, a to až do
jednadvacátého dne pøed odjezdem. Mìnit cenu lze, pouze pokud je
to pøedem domluveno a pokud se
pøed odjezdem zvýší cena dopravy
èi pohonných hmot, platby spojené s
dopravou (letištní èi pøístavní poplatky) nebo se zmìní kurz koruny o více než deset procent. Poøadatel musí odeslat oznámení o zmìnì ceny
nejpozdìji 21. den pøed zahájením
zájezdu, pokud jej pošle pozdìji, cena se nemìní.
Mìnit mùže i zákazník a na zájezd
mùže místo sebe vyslat tøetí osobu.
Staèí oznámit poøadateli, že pojede
nìkdo jiný a pøipojit souhlas osoby
se smlouvou, pokud tomu nebrání
nìjaké vnìjší pøekážky (napøíklad víza apod.). Zmìnu je ale tøeba udìlat
vèas – nejpozdìji sedm dní pøed zahájením zájezdu. Náklady na zmìnu
však musí zákazníci poøadateli uhradit.
Když nemùžeme jet
Zákazník mùže od smlouvy odstoupit vždy. Pokud odstoupí kvùli
zmìnì zájezdu nebo kvùli jeho zrušení, má právo na to, aby mu poøaPOMÙCKA:
KORI, LAIT
LOTNA
UNAU

POŠKOZENÍ
DØEVIN
ZVÌØÍ

1.DÍL
VÝCHODNÍ ZBOŽNÁ
TAJENKY ZEMÌ
ÚCTA

KRYT
VOJÁKA

INDICKÉ
PLATIDLO

SVAZ

JÍZDOU SE
DOSTAT
NÍŽ

Doruèování zápoètového listu
Na jednom školení jsem slyšela, že zamìstnavatel je povinen vydat zamìstnanci zápoètový list,
ale když si pro nìj nepøijde, nemusí mu ho posílat. Je to pravda?
Není to pravda. S tímto nesprávným právním názorem se však skuteènì lze setkat. Protože se jedná o
písemnost týkající se skonèení pracovního pomìru, je nutné ho zamìstnanci podle § 334 odst. 1 zákoníku práce doruèit do vlastních rukou. Jestliže mu ho nelze pøedat
osobnì, je tøeba mu poslat do vlastních rukou prostøednictvím provozovatele poštovních služeb. Postup doruèování upravuje § 336 zákoníku
práce.
(zr)

Motocykly prožívají ... (tajenka). V Evropì
se oproti tomu z rùzných dùvodù prosazují
skútry, nebo silnice jsou zde èím dál více
pøeplnìné. Pro souèasné výrobce motocyklù
to znamená výzvu, aby nabízeli stroje,
které budou schopny lidi dojíždìjící
do práce odlákat od jejich aut a pøitáhnout
je k nìèemu, co je více v souladu se
svìtem omezených surovinových zdrojù.
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