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Státní energetická koncepce a surovinová politika jsou pro nás dùležité…

Dialog zamìstnavatelù a odborù pokraèuje
V objektu Barborka na lokalitì ÈSA Závodu Dùl Karviná se
konal 19. èervna druhý semináø k projektu bipartitního dialogu B9, kterého se zúèastnili zástupci zamìstnavatele i odboráøi.
V úvodu vysvìtlil za stranu zamìstnavatelù Mgr.R.Štix jeho obsah
a cíle. Jedná se celkem o uspoøádání 24 semináøù s 600 úèastníky, pro
které jsou pøipraveny 3 tematické
okruhy. Cílem je nakonec vytvoøit
spoleèné stanovisko obou stran pro
jednání tripartity v polovinì pøíštího
roku. Témata semináøù se vìnují
tìmto tøem oblastem:
1/ Státní energetická koncepce a
surovinová politika
2/ Sociální dialog v oblasti dopadù

legislativních zmìn do odvìtví
3/ Sociální dialog a zamìstnanost
s využitím mezinárodní spolupráce
K 2.tématu nejprve zaèala hovoøit
právnièka OS PHGN Mgr.M.Marinková a vìnovala se vlivu nového Obèanského zákoníku na Zákoník práce. Zejména nìkterým novým
pojmùm, které se v nìm objevily.
V èásti svého vystoupení pak hovoøila o hornických dùchodech a souèasném stavu prosazování našich
požadavkù /zejména snížení vìku

odchodu do starobního dùchodu/.
Dalším pøednášejícím byl øeditel
pro rekultivace a pozemky OKD
Ing.R.Tabášek, který popsal souèasný stav Horního zákona a situaci
kolem energetické konce státu a surovinové politiky. Upozornil i na zámìr souèasné vlády zvýšit úhrady
za vytìžené uhlí v rámci novely Horního zákona ke konci èervna 2014.
Posledním pøednášejícím byl
pøedseda SHO Ing.J.Pytlík, který se
zamìøil na souèasný vývoj nezamìstnanosti v našem kraji a její dopady na kriminalitu. V pøípadì, že vláda a Parlament nebudou jednat a øešit situaci, dojde k sociální devastaci
našeho regionu.
red
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Úèastníci semináøe si s pozorností vyslechli všechny pøednášky k zajímavým tématùm...

Z porady závodních inspektorù na DIAMU
Vìtšina závodních inspektorù bezpeènosti práce /ZIBP/
z našeho kraje se sešla na své pravidelné poradì 18. èervna tentokráte na DIAMU, o.z. Odra v Ostravì.
Tento státní podnik se zabývá
hlavnì sanací území po hornické èinnosti. S jeho èinností, organizací a
strukturou pøítomné inspektory seznámil zástupce závodního dolu
Ing.B.Šrámek. Diamo má v souèasné dobì na 3000 zamìstnancù, z toho odštìpný závod Odra kolem 250
zamìstnancù. Jejich základní èinností je èerpání dùlních vod /Jeremenko a Žofie/ a správa 28 areálù v
oblasti celého revíru. V rámci porady
pak ZIBP navštívili dispeèink závodu, kde se mohli seznámit s monitorováním a obsluhou èerpání vody a
stavem èidel plynù rozmístìných po

celém revíru. SIBP Ing.V.Potomák
pak podal kompletní informaci k vývoji úrazovosti za 1. až 5. mìsíc letošního roku. Za uvedené období bylo registrováno celkem 76 /vloni 73/
pracovních úrazù s úrazovou èetností 6,97. Byly zaznamenány 4 smrtelné úrazy, což je 2x více než za celý loòský rok. Významnì také narostl
poèet geomechanických jevù 45 /vloni 8/ a poèet nových chorob z povolání-prach 37 /vloni 7/, což by mohlo
mít vliv na zmìnu poètu smìn pro dosažení nejvyšší pøípustné expozice.
V prùbìhu zaèátku roku /4 mìsíce/
byla provozována pouze 2 pracoviš-

tì s dvìma a více mikroklimatickými
pøestávkami.
Dále V.Potomák analyzoval poslední smrtelný úraz na lokalitì Lazy
Závodu Dùl Karviná /pracovník byl
pøitlaèen vrátkem pøi jeho dopravì/ a
úraz dvou zamìstnancù na Dole
Paskov /stìnový dopravník byl vymrštìn vlivem horninových tlakù pøi
rozjíždìní rubání a vážnì poranil
uvedené pracovníky/. Vìnoval se také legislativì – kniha úrazù a její vedení.
V bloku „rùzné“ pak informoval o
dùležitosti iontových a ochranných
nápojù. Poslední informací pak byla
èísla ze statistiky OIP – poèet pracovních úrazù v ÈR takøka 40 tisíc, z
toho 109 smrtelných úrazù a 1367
závažných.
red

Jean, má naše auto brzdy?
Samozøejmì, pane!
Hm, tak to jsem na zapomnìl šlápnout...

Jde o cílenou likvidaci uhelného prùmyslu?
V Praze dne 19. èervna 2014
Vážený pane pøedsedo vlády,
Ministerstvo prùmyslu a obchodu na základì podnìtu ministra financí pøipravuje dílèí novelu Horního zákona, která by se mìla týkat pouze problematiky úhrad placených tìžebními spoleènostmi. Všem tìžebním spoleènostem by se mìlo procento úhrady z vydobytého nerostu zvýšit na dvojnásobek, hnìdouhelným spoleènostem až na nepochopitelný desetinásobek.
Tento návrh na úpravu úhrad považujeme za zcela nekoncepèní. Spoleènì se schválenou malou novelou Horního zákona, která spoèívala ve vyjmutí
vyvlastòovacích paragrafù, alibistickým odsouváním schválení reálné energetické koncepce a surovinové politiky státu jde o další devastující krok proti
tìžebním organizacím. Je to zároveò krok, který ohrožuje jejich zamìstnance, rozvoj regionù, cenovì dostupné teplo a v neposlední øadì energetickou
bezpeènost a sobìstaènost státu. Neradi bychom nabyli dojmu, že jde o cílevìdomou likvidaci domácího nerostného bohatství, zejména pak hnìdého
uhlí, a vytvoøení prostoru pro drahé dodávky energetických surovin z nestabilních teritorií èi pro obnovitelné zdroje v èele s biomasou, které prosazuje
úzká skupina podnikatelù. Proto zásadnì odmítáme diskutovat o dílèích
úpravách dokumentù, norem a legislativy potøebných pro fungování energetiky a tìžebního odvìtví.
Pane premiére,
požadujeme pøedložení koncepèního materiálu, jehož obsahem bude
energetická koncepce a surovinová politika státu postavená na reálných základech s dùrazem na maximální využívání domácí surovinové základny
hlavnì s ohledem na bezpeènostní riziko. Dále jsme pøesvìdèeni, že do Horního zákona je bezpodmíneènì nutné vrátit vyvlastòovací paragrafy a návrh
na zrušení usnesení vlády è. 444 z roku 1991 o tìžebních limitech.
Na základì pøedložení uvedených materiálù pøipouštíme následnou debatu o výši úhrad, které ovšem ve svém dùsledku nebudou znamenat ztrátu pracovních míst nejenom v tìžebních a servisních organizacích, ale i ve firmách, které jsou existenènì spojené s tìžbou hnìdého uhlí. To by znamenalo další zvýšení nezamìstnanosti v regionech, které se s ní již dnes nejsou
schopny potøebným zpùsobem vypoøádat, nárùst kriminality a státních výdajù na sociální politiku.
Považujeme za správné Vás upozornit, že již nyní odmítáme podpoøit myšlenku na zmìnu pomìru pøerozdìlení financí z úhrad ve prospìch státního
rozpoètu. Jsme pøesvìdèeni, že minimálnì 75 % vybraných prostøedkù musí
zùstat v obcích, regionu a kraji, z kterého jsou úhrady placeny.
Stále ještì vìøíme, že zvítìzí zdravý rozum nad nepromyšleným zpùsobem, jak naplnit státní pokladnu, že nebude nevratnì poškozen sektor energetiky a tím i obèané ÈR.
S pozdravem
Jan Sábel, pøedseda OS PHGN

p
J.Lettovský /na snímku vlevo/ a P.Vavroš z Paskova na poradì ZIBP v Ostravì...

Pracoval mnoho let jako závodní inspektor bezpeènosti práce...

Pracovní ocenìní èlovìka potìší
Náš kolega Vladislav Pawlas z Dolu Darkov obdržel u pøíležitosti pøedávání letošního Zlatého Permona vìcné ocenìní
za dlouholetou práci ve funkci závodního inspektora bezpeènosti práce. Položil jsem mu proto nìkolik otázek.
Pøed nedávnem jsi obdržel vìcné ocenìní za svou práci v oblasti
BOZP. Jaká byla tvoje „hornická“
kariéra?
V roce 1978 jsem nastoupil na Dùl
1.máj – Barbora jako zámeèník do
dopravního úseku a v dalších letech
jsem øešil rùzné zámeènické úkoly.
V roce 1996 jsem pøešel na Dùl Darkov a pracoval jako èasomìøiè na
ekonomii. Poté jsem se opìt vìnoval
zámeènické profesi v dílnì hydrauli-

ky a od roku 2004 jsem se stal èlenem závodního výboru a souèasnì
jsem zaèal vykonávat funkci závodního inspektora bezpeènosti práce.
Jaké zkušenosti jsi pøitom získal?
Naivnì jsem si myslel, že všechno pùjde jaksi samo, ale opak byl
pravdou. Byla spousta vìcí, které nefungovaly, jak mìly. Mìl jsem ale
štìstí, že jsem mohl èerpat ze zkušeností kolegy ZIBP J.Tomaniece,

který mì zasvìtil do problematiky øešení provozních problémù v oblasti
BOZP.
Co bys vyhodnotil jako nejvìtší
problém?
Byla to hlavnì liknavost TH pracovníkù, když jsem je vyzval k odstranìní zjištìných závad na pracovištích. Také rutina a nepozornost
bìžných pracovníkù byly pøekážkou
pøi odstraòování závad nebo nápravì nesprávných pracovních postupù. Nìkdy rovnìž schází komunikace vedení s tìmi, kteøí mají provozní
zkušenosti. Pak se mùže stát, že je
vydán pøíkaz, který je v podstatì nesplnitelný.
Jak jsi pøijal to uvedené ocenìní?
Velice mì to potìšilo a vážím si
ho. Do budoucna se budu snažit své
zkušenosti pøedat mým kolegùm a
nástupcùm A.Kodenkovi a V.Sznapkovi.
Díky za rozhovor.
red

Stravenky se tìší v Èesku
stále vìtší popularitì
p
Snímek odboráøù z pøebírání Zlatého Permona - zleva místopøedseda ZO Darkov
V.Pawlas, pøedseda ZO Darkov Ing.L.Procházka a pøedseda SHO Ing.J.Pytlík...

Chudoba hrozí asi
1,5 milionu Èechù
Míra ohrožení Èechù se loni snížila, i tak hrozí spolu se sociálním vylouèením 1,51 miliónu obyvatel. Pøes 140 tisíc z nich
nemá dostateèný pøíjem, hmotné vybavení ani práci
Údaje nedávno pøedstavil Èeský
statistický úøad (ÈSÚ). Podle dat se
meziroènì snížil poèet ohrožených
chudobou z 9,6 na 8,6 procenta.
Podle Jaromíra Kalmuse sice pøíjmy domácností nominálnì rostou, v
posledních letech ale reálnì poklesly. V roce 2012 pøipadalo na jednoho èlena domácnosti roènì v prùmìru 149 700 korun, mìsíènì tedy
kolem 12 500 korun.
Odborníci sledují tøi kategorie –
pøíjmovou chudobu, materiální deprivaci a práci. V roce 2013 se pod
hranici pøíjmové chudoby dostal èlovìk s mìsíèní èástkou nižší než
9674 korun, pár s ménì než 14 512
korunami, samotná matka s malým
potomkem s ménì než 12 577 korunami èi rodièe s náctiletým a malým dítìtem s ménì než 22 251 korunami. Pod hranicí pøíjmové chudoby tak v ÈR loni žilo 886 000 lidí.
Pøíjmová chudoba hrozila 45 procentùm nezamìstnaných. V roce
2009 jich bylo 47 procent. Tehdy se
pod hranicí pøíjmu pohybovala zhruba tøi procenta tìch, co mìli práci. Loni to byla už ètyøi procenta.
„Nejsou pro nì podmínky takové,
aby si vydìlali dostateènì,“ uvedl
Kalmus. Podle nìj naopak podíl dùchodcù ohrožených pøíjmovou chu-
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dobou klesl od roku 2009 do loòska
ze sedmi na šest procent. Dùvodem
je valorizace penzí.
Takzvaná materiální deprivace –
tedy nedostatek – trápila kolem
678 800 lidí. Nemìli nejménì ètyøi z
devíti vìcí, jako je telefon, praèka, televize èi auto. Nemohli si tøeba dovolit jednou roènì vyrazit na týdenní dovolenou, nezvládli mimoøádný nìkolikatisícový výdaj, nedokázali pravidelnì hradit nájem nebo si nemohli
tøikrát týdnì dopøát maso.
„Podíl domácností, které si nemohly dovolit zaplatit neoèekávaný
výdaj ve výši 9400 korun, mírnì poklesl, a to ze 44 procent na 43,2 procenta,“ uvedl Kalmus. Na týdenní dovolenou nemohlo loni vyrazit zhruba
40 procent domácností, pøedloni 44
procent.
Tøetím ukazatelem je intenzita práce. To, že by èlovìk mìl mít zamìstnání aspoò na pìtinu pracovní doby,
nesplòovalo 541 400 lidí. Zdroj: novinky.cz

O stravenky, které se obecnì øadí
k jednomu ze základních zamìstnaneckých benefitù, je stále vyšší zájem. Stejný trend kopíruje i pokraèující rùst jejich nominální hodnoty. Ta
v letošním roce dosáhla u spoleènosti Chéque Déjeuner prùmìrné
úrovnì 71 korun. Oproti roku 2010
tak došlo k jejímu nárùstu o témìø 13
procent.
Vývoj nominální hodnoty stravenky odpovídá rostoucím cenám jídla,
které se odvíjejí od cen surovin, energií a potravin. Firmy pùsobící v Èeské republice tak stále èastìji využívají legislativnì uznatelné formy optimalizace, jež splòují parametry
nejen efektivní motivace zamìstnancù, ale i úspory daòových nákladù. V souèasné dobì v ÈR dostává
pøíspìvek na stravování ve formì
stravenky pøibližnì 1 300 000 zamìstnancù.
Optimální hodnota stravenky, která je z hlediska daòového øešení ideální, v letošním roce vzrostla na 101
korun. „Zamìstnavatelé obvykle hradí èást odpovídající 55 % celkové
hodnoty stravenky, pøièemž daòovì
uznatelný náklad je až do výše 70
procent sazby stravného“ øíká generální øeditel spoleènosti Jiøí Kráèmar.
Zamìstnanci pak doplácejí její zbývající èást. Na stravenky si zvykly i restaurace. V dnešní dobì jimi mohou
zákazníci zaplatit ve více než 25 tisících provozovnách. Rostoucí trend
oblíbenosti využívání stravenek jako
souèásti motivaèního programu zamìstnancù není patrný jenom v Èeské republice.
Stravenky nejsou jediným benefitem, který spoleènost Chèque
Déjeuner svým klientùm nabízí. Stále vìtší oblibì se tìší i univerzální šekové poukázky Unišek nebo Unišek+, Šek dovolená èi dárkový
kupon Cadhoc, které umožòují zamìstnavatelùm pøispívat svým zamìstnancùm na dovolenou, relaxaci, sportovní vyžití, kulturu, vzdìlávání anebo na zdraví. Za jejich rostoucí oblíbeností mezi zamìstnanci
stojí bezpochyby jejich reálná hodnota, která se díky své šekové podobì pro koneèné uživatele nemìní.
Pro zamìstnavatele zase pøinášejí
nezanedbatelné úspory na stranì
daòových odvodù.
red
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Snímek krojovaných horníkù ze druhého dne oslav...

Krojovaní horníci ze Stonavy
oslavili století svého založení
Obec Stonava se v uplynulých dnech od 20. do 22. èervna 2014 stala hlavním mìstem. Ne, nechci upírat prvenství Praze. Ta naše Stonava se stala na
tyto uvedené tøi dny hlavním mìstem tìch, co ve svém vínku mají uchovávání starých dobrých hornických tradic a folklóru našich dìdù a otcù, tedy spolkù krojovaných horníkù. A že bylo co oslavovat! Náš bezmála devadesátièlenný Spolek krojovaných horníkù pøi obci Stonava /SKH/ slavil století od
svého založení v roce 1914.
Tento hornický maratón byl zahájen v sále sídla své snad veškeré èinnosti
nejen našeho SKH, v Domì Polského kulturnì osvìtového svazu /PZKO/. V
pøilehlém parku byla za pøítomnosti biskupa ostravsko-opavské diecéze
mons. Františka Václava Lobkowicze a dalších církevních èinovníkù odhalena a vysvìcena pamìtní deska a dùlní vozík. V sále byl panem biskupem
Lobkowiczem vysvìcen i nový klubový hornický prapor a barevná publikace.
Pøedseda našeho SKH a pøedseda revizní komise Asociace SHHS ÈR, skvìlý kamarád Ladislav Kajzar spolu se svým místopøedsedou a hlavním organizátorem této sešlosti Tomášem Hejdou oslavy zahájili. Tomáš ve struènosti
provedl pøítomné prùøezem èinnosti tohoto spolku, který pracuje pod
„bdìlým okem“ starosty této úspìšnì a neustále se rozvíjející obce inženýra
Ondøeje Febra , bývalého pracovníka OKD i èlena tohoto SKH /spolek krojovaných horníkù je jako jediný pod „køídly“ obce/. Pøed pøedsednickým stolem
pak mnoho pøátel pøevzalo ocenìní za pomoc, podporu a všestranné aktivity
stonavského SKH jako výraz podìkování a uznání. Pøedseda SKH Ladislav
Kajzar naopak pøevzal od mnoha kamarádù ve slušivém hornickém stejnokroji z ÈR i SR nejedno ocenìní rovnìž. Každý z úèastníkù tìchto slavnostních chvil obdržel nejen barevnou dvojjazyènou publikaci, pøibližující toto havíøské století, ale i Pamìtní list u pøíležitosti páteèního podveèerního Šacháku, pamìtní odznak a jiné pøedmìty, pøipomínající 100. výroèí vzniku krojovaných horníkù ve Stonavì. Celé oslavy se zúèastnili rovnìž generální konzulka Polské republiky paní Anna Olszewská a námìstek hejtmana Moravskoslezského kraje Dr. Ing. Svatomír Recman.
Sobota byla ve znamení slavnostního hornického prùvodu, po kterém byly
slavnosti zahájeny na parkovišti pøed Domem PZKO bohatým kulturním programem, na nìmž nechybìlo nic jak pro dìti a mládež, tak i pro ostatní programu pøihlížející. Vše bylo zakonèeno velkým ohòostrojem. Vedoucí delegací z øad èeského a slovenského SHHS i spøátelených spolkù z Jastrzebia,
kteøí byli pozvání na celé oslavy našeho svátku, pøijal na stonavské obecní
radnici starosta O. Feber a místostarosta T. Baøák. O posledním dni oslav,
nedìlním dopoledni se nìkteøí úèastníci oslav zúèastnili v místním kostele
sv. Maøí Magdalény slavnostní mše, vìnované slavnosti Božího tìla i našemu významnému hornickému svátku – našemu století.
Text a foto: Jaroslav Bøoza

Živnostníci si chtìjí
založit vlastní odbory
Èeští živnostníci zvažují založení vlastního odborového svazu. Sdružení podnikatelù a živnostníkù ÈR se výzvou obrátilo
na všechny drobné podnikatele, osoby samostatnì výdìleènì èinné (OSVÈ) a firmy do 25 zamìstnancù, aby se v pøípadì
zájmu hlásili.
Cílem svazu by bylo úèinnìji èelit dalším snahám státu o omezení tohoto podnikatelského sektoru. Zprávu pøinesl server E15.cz.
„Zatím chceme sondovat ohlasy, pak
uvidíme,“ øekl Petr Valenta, který za sdružení výzvu sestavil. „Podle nás to není
špatná myšlenka, za dva týdny sondování budeme chytøejší,“ dodal. Podle odezvy sdružení povede další jednání. Svaz
by zøejmì vystupoval samostatnì, podle
Valenty by se tìžko s nìkým spojoval,
protože by nesplnil podmínku zamìstnancù.
Sdružení si od založení odborù slibuje
vytvoøení protiváhy pøi snahách státu o
omezování podnikatelského sektoru, a
to zejména v rovinì sociální.
Živnostníci tvrdí, že již øadu let èelí snahám pravicových a pøedevším levicových vlád stupòovat zpoplatnìní a daòové zatížení. Zmiòují napøíklad výbìr minimální danì bez ohledu na výsledky podnikání, zrušení odpoètu danì za poøízená auta èi placení pravidelného paušálu
1000 korun za každý mìsíc podnikání.

Nelíbí se jim také neustálé zmìny v odvodech. „Je nutné, aby si odpovìdní èinitelé uvìdomili, že náš podnikatelský sektor je jediným, který v pøevážné vìtšinì
odvádí své danì v ÈR, je jediným, který
má minimální požadavky na stát a dává
práci a obživu dalším tisícùm lidí,“ stojí ve
výzvì.
Sdružení státu vyèítá napøíklad liknavost v boji s krácením daní, neprùhlednými veøejnými zakázkami, vyvádìním zisku a kapitálu do zahranièí èi nefunkèním
výbìrem danì z pøidané hodnoty.
Podle mluvèí Èeskomoravské konfederace odborových svazù Jany Kašparové mùže být OSVÈ èlenem odborù.
„Øada svazù už teï má pár OSVÈ, jsou
to ale jednotlivci,“ poznamenala. Jednou
z nejdùležitìjších funkcí odborù je podle
ní kolektivní vyjednávání, které v tomto
pøípadì odpadá. Pøipomnìla také, že za
první republiky existoval podobný Jednotný svaz soukromých zamìstnancù,
který se snažil zasahovat do hospodáøských a sociálních otázek pøi tvorbì zákonù.
(red)

V roce 2013 byl v ÈR zaznamenán nejnižší poèet hlášených nemocí z povolání od roku 1973...

Nemoci z povolání hlášené v ÈR v roce 2013
V roce 2013 bylo u 876 pracovníkù hlášeno celkem 1042 profesionálních onemocnìní, z toho
983 nemocí z povolání a 59 ohrožení nemocí z povolání.
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Jednou z disciplín Dne dìtí bylo házení do otvoru v panelu...

Úpraváøi slavili Den dìtí

U 139 osob bylo v prùbìhu roku hlášeno nìkolik profesionálních nemocí. Nejèastìji hlášenou kombinací byl syndrom karpálního tunelu na pravé a levé ruce vzniklý pøi práci s vibrujícími nástroji /71 pøípadù/.
Nejvíce profesionálních nemocí bylo v roce 2013 vyvoláno pùsobením fyzikálních faktorù – celkem 517. Nárùst /o
32 pøípadù/ proti roku 2012 byl zaznamenán pouze u kožních nemocí z povolání. Nejèastìji byla hlášena profesionální onemocnìní z Moravskoslezského kraje – celkem 299, tj. 28,7%. Nejèastìji vznikala profesionální onemocnìní u
osob pracujících v odvìtví „tìžba a dobývání“ – celkem 172 pøípadù, tj.16,5%. Zde se jednalo pøedevším o pneumokoniózu zpùsobenou prachem s obsahem volného krystalického oxidu køemièitého – celkem 104 pøípadù.

Kraj

I

Moravskoslezský

II

III

IV

V

VI

celkem

196

79

11

13

0

299

Støedoèeský

2

60

57

6

2

0

127

Jihoèeský

1

58

7

23

14

0

103

Plzeòský

1

50

27

15

9

0

102

Olomoucký

1

44

8

13

11

0

77

Ústecký

0

25

2

10

27

0

64

Pardubický

1

20

6

14

17

0

58

Jihomoravský

0

11

11

17

14

0

53

Královéhradecký

4

13

7

22

2

0

48

Vysoèina

1

11

5

11

6

0

34

Zlínský

0

10

0

6

1

0

17

Liberecký

0

10

1

4

1

0

16

Karlovarský

0

6

3

6

1

0

16

Praha

0

2

3

2

6

0

13

Mimo území ÈR

0

0

0

0

14

0

14

Nerozlišené ÈR

0

1

0

0

0

0

1

Celkem

11

517

216

160

138

0

1042

I – nemoci zpùsobené chemickými látkami
II - nemoci zpùsobené fyzikálními faktory
III - nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice, pobøišnice
IV - nemoci kožní
V - nemoci pøenosné a parazitární
VI - nemoci zpùsobené ostatními faktory a èiniteli pracovníkù
! Z jednotlivých diagnóz byl u nemocí z povolání v roce 2013 hlášen nejèastìji syndrom karpálního tunelu – celkem
278 pøípadù, z toho 176 pøípadù z pøetìžování konèetin a 102 pøípadù z práce s vibrujícími nástroji. Dále následovaly
kontaktní alergická dermatitida /127 pøípadù/, pneumokonióza uhlokopù /95 pøípadù/ a další
! Azbest se jako vyvolavatel profesionálního onemocnìní uplatnil v roce 2013 celkem 16 x
! Rakovina plic z radioaktivních látek /8 pøípadù/ a bazaliom kùže /7 pøípadù/ byly v roce 2013 hlášeny u bývalých
pracovníkù uranových dolù, kteøí byli exponováni ionizujícímu záøení v letech 1951 – 1998
! Rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou zpùsobenou prachem s obsahem volného krystalického oxidu køemièitého byla v roce 2013 diagnostikována u 9 pracovníkù, kteøí byli exponováni køemièitému prachu v letech 1955 –
1997
! Rakovina plic z koksárenských plynù byla hlášena u 2 pracovníkù, kteøí byli exponováni v letech 1963 – 2012
! Chemické látky vyvolaly v roce 2013 8 intoxikací
! Nejèastìjším vyvolavatelem profesionálního astmatu byly v roce 2013 izokyanáty a mouka /celkem 17 + 10 pøípadù/
! U profesionálních kožních dermatóz byly vyvolavatelem nejèastìji ropné výrobky /44 pøípadù/, plastické hmoty
/36 pøípadù/ a další
! Na prvním místì v poøadí èetností dominoval svrab – nejèastìji byli postiženi pracovníci z Integrovaného centra
pro osoby se zdravotním postižením
! V zahranièí vzniklo infekèní onemocnìní celkem 14 x – neèastìji se nakazili malárií pracovníci v Afghánistánu,
Kongu a Nigérii – 10 pøípadù
U ohrožení nemocí z povolání v roce 2013 byl nejèastìji zastoupen lehký syndrom karpálního tunelu – celkem 42
pøípadù, z toho 22 pøípadù z pøetìžování konèetin a 20 pøípadù z práce s vibrujícími nástroji.
V roce 2013 byl v ÈR zaznamenán nejnižší poèet hlášených nemocí z povolání od roku 1973, kdy zaèala být tato
data publikována. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k poklesu o 5,2%.
Dle èlánku z èasopisu BHP upravil:
Ing.Potomák,SIBP

I když se zpoždìním, pøipravili odboráøi z Úpravny Darkov 20. èervna Den
dìtí na pozemku dobrovolných hasièù v Karviné Ráji. V odpoledních hodinách tak desítky dìtí mohly vyzkoušet své dovednosti v rùzných disciplínách. Samozøejmì se pøidali i rodièe a tak nechybìla dobrá atmosféra. Dìcka házela kroužky, míèky do díry, malovala, skládala skládaèky, skákala v pytli a s pomocí dospìlých byly líèeny oblièeje dìtí. Ke slovu pøišlo i kolo štìstí a
soutìž ve zpìvu. Pro ty, kterým ubylo více energie, byly pøipraveny sladkosti
a koláèe a všem ohromnì chutnal hovìzí guláš, který nìkolik hodin pøipravovaly švarné kuchaøky. Atrakcí byl pro dìti také skákací hrad. Vyšlo i poèasí a
tak se odpoledne vydaøilo.
red
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Dospìlí dìti docela nápaditì nalíèili...

Zajímavá cesta do tøetihor
V pondìlí 9. èervna se konala poslední beseda havíøovské
poboèky KPHMO pøed prázdninami. V sále loutkového divadla se sešlo kolem 60 èlenù klubu a pøíznivcù cestování z Havíøova.
Tento horký den dobøe dokresloval besedu Doc. MUDr. J. Baèovského CSc. z
fakultní nemocnice v Olomouci a amatérského etnologa na téma Divoká Tasmánie. Ještì pøed besedou ho stihli èlenové
Klubu provést naší expozicí Historie psaná uhlím v Renetì. Beseda zaèala úvodním slovem pøedsedy poboèky. Pozval
pøítomné na nejbližší akce Klubu: 16.6.
filmové odpoledne v expozici na téma Havíøov v kvìtech, 28.6. exkurze do hornického skanzenu na Bani Cígel, 4.7. oslava sv.Prokopa v Ostravì, kostele sv.Václava a 7.7. v 10 hod tryzny za obìti dùlního neštìstí v areálu Dukly. Následnì popøál èervnovým jubilantùm. Po tomto tradièním úvodu dostal slovo náš host. Ve
své prezentaci nás, obraznì øeèeno, pøenesl do tøetihor /období vzniku èerného
uhlí/, na Tasmánii. Ostrov, který leží
240 km na jih od Austrálie, pro naši civilizaci objevili Holanïané a následnì jej
pøedali do pravomoci Anglièanùm. Historie zde je totožná s australskou. Zaèala
jako trestanecká kolonie a z pùvodních
obyvatel do dnešních dnù nezùstal nikdo. Cesta tam trvala letadlem celých 24
hodin. Po ostrovì pøednášející cestoval
veøejnou dopravou, kterou zajišují autobusy s velmi dlouhými èasovými intervaly, nebo lodì s podobným èasovým režimem. Když to nešlo jinak, tak se díky své
komunikativní povaze a vstøícnosti místních vùèi návštìvníkùm, dostal i do oblastí, kam se bìžnì nejezdí s jejich pomocí. Podaøilo se mu procestovat všechna
místa svého itineráøe s pionýrským vybavením: stan a dva batohy zaplnìné
zejména foto a videovybavením. Prezentace nám ukázala místní endemické
pøíslušníky fauny jako tasmánský èert nebo ptakopysk a mnoho zajímavých broukù bìžnì neznámých mnoha jeho kolegùm entomologùm. Shlédli jsme i místní
tøetihorní flóru jako ze Zemanovy Cesty

do pravìku. Ze snímkù mìst na nás dýchla atmosféra staré Anglie staveb z 19. století. Pro nás byl zajímavý i odkaz na zdejší hornickou èinnost zejména v oblasti
rud, která již na mnoha zdejších místech
také skonèila. Pøi své cestì zde narazil i
na naše krajany, zde slavného Joea Chromého a i na naše turisty. Jeho trasa protnula bìhem deseti dnù celou škálu zdejších zajímavostí. Vidìli jsme hlavní mìsto Hobart, kde žije polovina z pùl milionu
obyvatel ostrova, známou pláž nazvanou
podle lahve od vína a spoustu dalších
osobitých postøehù autora. Díky pøístupu
pøednášejícího a jeho otevøené povaze
byla celá beseda velice pøíjemným a
osvìžujícím zážitkem v jinak tropickém
odpoledni. Ještì jednou dìkujeme Doc.
MUDr. J. Baèovskému za jeho návštìvu
a uspoøádanou besedu v našem klubu.
Beseda Klubu po prázdninách bude
8. záøí mimoøádnì v Domeèku klubu
KHDDF v Horní Suché, linka MHD 413,
zastávka Dìlnický dùm.
-jn-
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Doc.MUDr.J.Baèovský...

Aktuální témata pro tuto dobu...

Minimální mzda a platba zdravotního pojištìní
Zdravotní pojišovny evidují zvýšený poèet dotazù obèanù
na to, jaký dopad na platby pojistného zdravotní pojišovnì
bude mít ohlášené zvýšení minimální mzdy na 9000 korun, o
kterém se v poslední dobì hovoøí. Vysvìtlení podal E-sondám
tiskový mluvèí VZP Oldøich Tichý.
Od minimální mzdy se odvíjí výše
platby pojistného na zdravotní pojištìní osob bez zdanitelných pøíjmù a
minimální platby pojistného za zamìstnance. Ti musí poèítat se zvýšením.
Nárùst minimální mzdy se nijak
nedotkne plateb pojistného u osob
samostatnì výdìleènì èinných (jejich pojistné souvisí s výší prùmìrné,
nikoli minimální mzdy), ani nesouvisí s platbou státu za dìti, dùchodce,
nezamìstnané, ženy na mateøské a
další osoby, za které je stát plátcem

ZE SVÌTA
HORNICTVÍ

Model Qoros 3 Hatch v Ženevì 2014
Èínsko-izraelská automobilka Qoros patøila mezi nejvìtší pøekvapení loòského roèníku ženevského autosalonu. Ukázala, že výrobce sídlící v Èínì dokáže postavit kvalitní auto podle evropských norem. Dokázal Qoros pøekvapit i letos? Popravdì øeèeno, ani moc ne.
V letošním roce Qoros na svém ženevském stánku prezentoval sériové
provedení modelu 3 Hatch /snímky nahoøe/. Jedná se o kompaktní
hatchback, který míøí do segmentu ovládaného Volkswagenem Golf. Jeho
design není šokující – vychází z loni pøedstaveného modelu 3 Sedan, tvary
karoserie pìtidveøového modelu navíc již v loòském roce ukázal koncept 3
Cross Hybrid. Ten se proti sériovému provedení lišil jen oplastovanou a zvýšenou karoserií.
Pøekvapení se nekoná ani uvnitø. Palubní deska je totožná s tou z 3 Sedan. Zpracování je kvalitní, což u èínského auta nicménì mùže stále nìkteré
šokovat. Auto se kvalitou mùže rovnat s korejskými a japonskými vozy, pravda, takový VW Golf je na tom ještì lépe.
Interiéru dominuje osmipalcová dotyková obrazovka multimediálního systému s rozlišením 800 x 480 pixelù. Šikovný je držák na iPhone pøed øadicí pákou, telefon je díky nìmu naklonìn tak, aby na nìj øidiè vidìl. Minusem jsou
pouze použité tvrdší plasty nebo zastaralá grafika budíkù pøed øidièem. Páka
ruèní brzdy se nachází tìsnì u sedadla øidièe, nijak ale nepøekáží.
Víko zavazadelníku postrádá kliku, otevírá se pomocí tlaèítka uvnitø kabiny, které je netradiènì umístìno na stropì. Zavazadlový prostor má obdélníkový tvar, není tu vyboulení kvùli podbìhùm. Zavazadelník je dlouhý 77 cm a
široký 103 cm, pod plato mìøí 52 cm. Propracovanost auta naznaèuje i zámek dveøí zavazadelníku, který se ukrývá pod sklopným plastovým krytem.
Zatímco samotné auto není žádné pøekvapení, pozoruhodná je jeho prezentace. Pøedstavitelé Qorosu si byli vìdomi toho, že èínská auta nemají v
Evropì pøíliš dobré jméno, a proto se snažili, aby vše bylo v tom nejlepším poøádku.
Zamìstnanci firmy tak neustále kontrolovali auto, zda se nìkde nìco neulomilo a zda všechno funguje tak, jak má. Na jiných stáncích takové kontroly
probíhalytaké, ne však s takovou peèlivostí jako u Qorosu. Zdroj: auto.cz

Èeská republika obsadila druhé
místo v žebøíèku Best to Invest
Èeská republika získala v USA
další prestižní ocenìní a umístila se
na druhém místì žebøíèku Best to Invest amerického èasopisu Site Selection. Evropské státy v nìm už pošesté soutìžily ve dvou skupinách.
Do kategorie východních státù, kde
Èeská republika zaznamenala úspìch, spadalo napøíklad i Turecko nebo Rusko.
O umístìní státù rozhodoval
zejména poèet investièních projektù, a to jak úplnì nových, tak expanzí
tìch stávajících. Na výsledku Èeské
republiky se podílela i agentura
CzechInvest, která spadá pod ministerstvo prùmyslu a obchodu. V roce
2013 zprostøedkovala celkem 108
projektù, které pøinesou do tuzemské ekonomiky témìø 48 miliard korun a pomohou vytvoøit pøes 10 500
nových pracovních míst. Poté, co byl

v bøeznu Pardubický kraj vyhlášen
èasopisem fDi Intellingence investorsky nejatraktivnìjším regionem
ve východní Evropì, získala Èeská
republika další ocenìní. Druhé místo je skvìlým signálem, že tu máme
investorùm co nabídnout,“ øíká Ondøej Votruba,povìøený øízením agentury CzechInvest. První pøíèku obsadilo sousední Slovensko.
V kategorii západních evropských
státù se vítìzem stalo Irsko. Na druhém místì skonèilo Spojené království, za ním pak Nizozemsko a ètvrté
bylo Nìmecko. Hodnotitele zajímal
jak poèet vytvoøených míst, tak poèet investièních projektù nebo infrastruktura státu spoleènì s výší daní a nákladù na podnikání. Žebøíèek
zveøejnil èasopis Site Selection ve
svém kvìtnovém èísle.
(tom)

Tìžba zlata v Jeseníkách
Andìlskohorský rudní revír je z historického pohledu jedním z nejstarších dochovaných dùkazù o hornické èinnosti na
území severní Moravy a zahrnuje pozùstatky zejména po tìžbì zlata. Historie
dolování na tomto území sahá prokazatelnì do doby cca 1 500 let pøed n.l. Andìlskohorský rudní revír se nachází na
východním okraji Hrubého Jeseníku mezi obcemi Karlova Studánka, Ludvíkov,
Vrbno p. Pradìdem, Andìlská Hora a Stará Rudná. Poèátek dolování a tìžbu zlata
v revíru lze spojovat s keltským osídlením. Ze vzorku zuhelnatìlých døev v blízkosti nálezu bylo pomocí uhlíku C14 stanoveno stáøí na cca 3500 let.
Odhaduje se že bylo vytìženo až
6000 kg zlata. Historické doklady o dolování v andìlskohorském revíru jsou až
ze 16. století.
Pozùstaky tìžby zlata jsou dodnes patrné na mnoha místech, pro laika však
èasto obtížnì rozpoznatelné, nebo se
jedná o rùzné terénní nerovnosti èasto
obtížnì rozpoznatelné od jiných pozùstatkù lidské èinnosti nebo od pøírodních útvarù. Tìžba byla provádìna jednak povrchovì, jednak dùlními díly. Jedná se o jeden z nejbohatších dolù 16. století v revíru. Dnes jsou pozùstatky dobývání patrné v terénu v délce cca 350 m.
Do prostoru Podmáslí byla potøebná voda dodávána kanálem, který odebíral vodu z prostoru Hvìzdy u Karlovy Studánky
ze vzdálenosti cca 6 km. Na rozdíl od
pøedchozích tìžebních dìl, ve kterých byly tìženy povrchové, zvìtralé partie hornin, ze kterých bylo zlato získáváno rùzným rozmýváním - gravitaènì, v prostoru
tzv. Velké žíly byla dobývána køemenná
žíla v èerstvé horninì. Dobývka je cca
190 m dlouhá, až 25 m široká a hluboká
cca 10 m. Ve dnì dobývky je zachovalá
úpadní štola. Z historických pramenù z
18. století bylo na okraji zbytku žíly zjištìno 623 g tlata na jednu tunu žiloviny a stejné množství støíbra. Pokusy o obnovu tìžby na žíle ztroskotaly na silných pøítocích
podzemní vody.
V souèasné dobì je andìlskohorský
rudní revír v pozadí zájmù z hlediska zlata jako suroviny, ale je unikátním dokladem historie dolování zlata v našich zemích. Více èi ménì zachovalé rozlehlé dobývky, èetné pinkové tahy v délce nìkolika stovek metrù, pøívod vody k místu povrchové tìžby a odvodnìní hlubinných
dobývek nastiòují pøedstavu o technické
dovednosti starcù v dolování zlata a jeho
vlivu na rozvoj tohoto území.
red

pojistného na zdravotní pojištìní.
Bude-li minimální mzda èinit avizovaných 9000 Kè, bude tøeba odvádìt pojistné na zdravotní pojištìní ve
výši 1215 Kè. Pojistné pøedstavuje
13,5 % z vymìøovacího základu, zde
tedy z minimální mzdy. Ta se dosti
dlouho nemìnila, od 1. 1. 2007 do
31. 7. 2013 byla 8000 Kè a pojistné
èinilo 1080 Kè, od 1. 8. 2013 došlo ke
zvýšení na 8500 Kè a pojistné tak je
1148 Kè.
Zmìnu výše minimální mzdy a od
téhož mìsíce i zmìnu výše své platby na zdravotní pojištìní si budou
muset peèlivì ohlídat všechny tzv.
osoby bez zdanitelných pøíjmù. Mùžeme pøipomenout, že se jedná napøíklad o nezamìstnané, kteøí
nejsou v evidenci úøadu práce, mnohé ženy v domácnosti (když nepeèují celodennì osobnì a øádnì o dítì
do 7 let nebo o dvì dìti do 15 let, ani
nepobírají dùchod, ani nejsou v evidenci úøadu práce jako uchazeè o zamìstnání), studenty, kteøí studují na
škole, jež nebyla ministerstvem školství uznána jako soustavná pøíprava
na budoucí povolání (nìkteré jazykové školy, vìtšina škol v cizinì
atd.), pøípadnì studenty starší 26 let
nebo ty, kteøí po ukonèení školy nenastoupí ihned po prázdninách do
zamìstnání nebo nezaènou podnikat (pokud za nì neplatí pojistné stát
z jiného dùvodu).
U zamìstnancù je to tak, že odvod pojistného nejménì ve výší odpovídající minimu (13,5 % z èástky
minimální mzdy) musí být zamìstnavatelem zajištìn za každého zamìstnance, na kterého se vztahuje
povinnost placení pojistného alespoò z minimálního vymìøovacího
základu. Pokud je zamìstnanci zúPOMÙCKA:
ZAHRANAT,BARA
NOVAT
CANIS
V SOBÌ
TAKARÚ
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ORIENTÁLNÍ
KÙÒ

MUŽSKÉ
JMÉNO

CHLAPEC
(NÁØEÈ.)

FILIPÍNSKÁ
DÉLKOVÁ
JEDNOTKA
PIVOVARNICKÁ
SUROVINA
ŠVÉDSKÁ
HUDEBNÍ
SKUPINA

ètován pøíjem nižší než minimální
mzda, musí být proveden dopoèet a
následný doplatek pojistného do zákonného minima.
Pojistné jen ze skuteèné výše pøíjmu, by by nedosahoval minima, zamìstnavatel odvede za situace, kdy
se na zamìstnance nevztahuje povinnost odvodu pojistného alespoò z
minimálního vymìøovacího základu
(zamìstnanec je napø. souèasnì
OSVÈ a odvádí alespoò minimální
zálohy platné pro OSVÈ, je souèasnì zamìstnán u jiného zamìstnavatele a doloží, že alespoò v souètu pøíjmù je èástky minima dosaženo,
atd.)
(red)

Nesprávný postup
zamìstnavatele
Je správné, když zamìstnavatelé pøistupují ke krácení dovolené z dùvodu omluvené nepøítomnosti v práci i v pøípadì, že zamìstnanec v pøíslušném kalendáøním roce nesplnil podmínku
vzniku nároku na dovolenou za kalendáøní rok, tj. neodpracoval alespoò 60 dnù?
Uvedený postup zamìstnavatele
není v souladu s platnou právní úpravou, podle níž platí, že ke krácení dovolené z dùvodu omluvené nepøítomnosti v práci mùže dojít pouze v
pøípadì, že zamìstnanec splnil podmínku vzniku nároku na dovolenou
za kalendáøní rok. Pokud zamìstnanec v pøíslušném kalendáøním roce
odpracoval ménì než 60 dnù, náleží
mu dovolená za odpracované dny v
délce jedné dvanáctiny dovolené za
kalendáøní rok za každých 21 odpracovaných dnù v pøíslušném kalendáøním roce.
Kromì toho platí, že pokud zamìstnanci vznikl nárok pouze na dovolenou za odpracované dny, protože neodpracoval 60 dnù, není zde
dùvod ke krácení za omluvenou nepøítomnost v práci, jelikož k prvnímu
krácení o 1/12 dochází až po 100 zameškaných pracovních dnech. muš

V roce 1938 vzbudila ... (1.tajenka)
pozornost prototypem pøeplòovaného
dvoudobého vidlicového osmiválce
a zároveò vidlicového ètyøválce s polovièním
objemem 248 cm3. Motocykly, které tvoøily
jádro jejího výrobního programu, však
užívaly pøed válkou motory ... (2.tajenka),
po válce Sachs. Své exotické dvoudobé
motory firma nikdy nezavedla do výroby.
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