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Navrhli jsme premiérovi øešení krize v OKD...

Sdìlil pøedseda OS PHGN Jan Sábel
V budovì Parlamentu v Praze jednali 17. èervence funkcionáøi Odborového svazu PHGN s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ÈSSD) a ministrem prùmyslu a obchodu Janem Mládkem (ÈSSD).
Jednání se uskuteènilo na základì písemné žádosti hornických odborù. Delegaci odborù vedl pøedseda svazu Jan Sábel, dále v ní byli první místopøedseda
svazu a pøedseda SOO CCG Most Jaromír Franta, místopøedseda svazu a pøedseda SHO OKD Ostrava Jaromír Pytlík a
svazový právník Antonín Tìšík. O jednání s politiky i o situaci v OKD Ostrava Jan
Sábel následnì hovoøil s HGN a poskytnul rozhovor redaktorce Daniele Drtinové na serveru video.aktuálne.cz.
Proè jste žádali premiéra Sobotku o
rozhovor?
Chtìli jsme ho informovat o kritické situaci v tìžebním prùmyslu. Premiérovi
jsme pøiblížili problémy, které tíží nejen
tìžební spoleènosti, ale potažmo i jejich
zamìstnance a obyvatele postižených regionù s vysokou nezamìstnaností. Hovoøili jsme o situaci ve spoleènosti OKD Ost-

rava, která se vlivem nezodpovìdného
pøístupu jejího majitele, spoleènosti
NWR a finanèníka Zdeòka Bakaly, potýká s restrukturalizací dluhù a hrozí jí
bankrot a pøípadný prodej. Úpadek hrozí
i spoleènosti VOKD Ostrava. Situaci ještì komplikuje zmrzaèený horní zákon, z
kterého Neèasova vláda vyjmula vyvlastòovací paragrafy. S velkými problémy se
potýkají i tìžební spoleènosti na severozápadì Èech, a to Sokolovská uhelná a
CCG Most, které ohrožují vysoké emisní
poplatky a konkrétnì letitý problém –
územní limity.
Návrh ministerstva financí zvýšit
na desetinásobek poplatky za vydobytý nerost vám asi také na náladì nepøidal?
Pøesnì tak, protože uplatnìní tohoto
nápadu by pøímo ohrozilo existenci hnìdouhelných spoleèností a zapøíèinilo pro-

pouštìní a další zvýšení již tak kritické nezamìstnanosti v uvedených krajích. Zamìstnavatele a odbory trápí i absence surovinové politiky státu a státní energetické koncepce.
O èem jste ještì diskutovali?
Pøiblížili jsme politikùm problematiku
pøedèasných starobních dùchodù pro
horníky a další zamìstnance v rizikových
profesích. Diskutovali jsme i o kritické sociální situaci v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, která má souvislost s událostmi kolem tìžebních spoleèností. Premiérovi jsme sdìlili, jak by se podle našich pøedstav daly jednotlivé problémy øešit.
Jak na vaše návrhy politici reagovali?
Øešení pøedèasných dùchodù pøislíbil
jak premiér Sobotka, tak ministr Mládek
podporu. Rovnìž o poplatcích za vydobyté nerosty se bude jednat s cílem, aby
vybrané peníze zùstaly pøedevším v tìžebních regionech. Složitìjší je podle

pokraèování na str.è.2

Umíte vést domácnost, umývat nádobí, vaøit a uklízet?
Ano, pane.
A máte ráda dìti?
Ano, ale byla bych radìji, kdybyste pøi tom dával pozor...

Po roèní pøestávce zpùsobené extrémní situací na svìtových trzích s
uhlím, která dopadla také na OKD, se vracejí Hornické slavnosti OKD. Tradièní akce nejen pro zamìstnance tìžaøské spoleènosti, ale vlastnì pro
všechny obyvatele hornického regionu a pøíznivce hornictví mimo náš kraj, si
v uplynulých letech získala velkou oblibu a popularitu. A mnoho z pøíznivcù
neslo nelibì loòské pøerušení této tradice. Spoleènost OKD loni slíbila obnovení tradice okamžitì, jak to situace dovolí. Letošní hornické slavnosti budou
proto skromnìjší, ale pøesto vìøíme, že pùjde o skvìlou akci plnou zábavy.
Proto se pøijïte poslední prázdninovou sobotu 30. srpna pobavit do Karviné i
Vy! Jistì nebudete litovat. Zdroj: www.hornicke-slavnosti.cz

Program Hornických
slavností OKD 2014
11:00 – pietní akt, kladení vìncù na Univerzitním námìstí v
Karviné
11:30 – prùvod krojovaných horníkù a hornické kapely ke
Kostelu Povýšení svatého Køíže (Karviná-Fryštát)
12:00 – Mše svatá za zesnulé horníky v Kostele Povýšení
svatého Køíže
OKD jevištì
Park Boženy Nìmcové (Karviná-Fryštát)
14:00 – Májovák – symfonický dechový orchestr
14:15 – slavnostní zahájení
14:30 – Trochumoc
15:30 – Pavel Dobeš
16:30 – Downbelow
17:30 – Anna K.
19:00 – Panter
20:15 – Kern
21:30 – Judas Priest Revival

p
Pøedseda OS PHGN Jan Sábel pøi jedné z návštìv jednání Sdružení hornických odborù...

“Kurzarbeit” by mohl fungovat už pøíští rok...

Shodli se na tom zástupci odborù i podnikatelù
Vládní koalice projedná novelu zákona o kurzarbeitu s opozièními stranami. Zkrácení pracovního týdne s èásteènou dotací od státu prosazují odboráøi a firmy kvùli oèekávaným dopadùm sankcí Evropské unie a Ruska kvùli ukrajinské krizi.
Bojí se totiž propouštìní v podnicích,
které pøijdou o ruský trh. U zavedení kurzarbeitu jsou odbory i zamìstnavatelé ve
shodì. Èeští podnikatelé by podle ministerstva zemìdìlství kvùli sankcím mohli
letos pøijít až o tøi sta milionù korun. Zkrácená pracovní doba by mohla ztráty zmírnit.
„Zatím se týká zemìdìlství, ale o prùmyslu se zaèneme bavit možná v lednu,
únoru èi bøeznu. Fungující kurzarbeit mù-

že opravdu napomoci,“ uvedl prezident
svazu dopravy a prùmyslu Jaroslav Hanák.
Místopøedseda Poslanecké snìmovny Jan Bartošek z KDU-ÈSL chce o kurzarbeitu jednat také s opozicí. To by mìlo
podle nìj urychlit schvalování pøíslušné
normy.
„Považuji za dùležité, abychom se pøipravovanou normu pokusili projednat i s
opozicí, by víme, že pøedchozí vláda k

tomu nebyla pøíliš vstøícná. Aby pøipomínkovali ten materiál, aby podpora byla mnohem širší než jen v rámci koalice,“ shrnul.
Podle Bartoška stát zavedením kurzarbeitu ušetøí. Pokud by kvùli sankcím
pøišlo o práci 5000 lidí, znamenalo to dopad do státního rozpoètu zhruba 550 milionù korun. Kurzarbeit bude podle nìho levnìjší.
Šéf poslancù TOP 09 Miroslav Kalousek se jednání o opatøení nebrání.
Dlouhodobì má ale vùèi kurzarbeitu výhrady. „V dobì normálního vývoje eko-
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Na Lodièkách
·
kolotoèe
·
skákací hrad
·
jízda na ponících
·
Klauni z Balónkova
·
malování na oblièej
·
kreativní dílny (graffiti, výtvarný kroužek, výroba placek, korálkù)
·
deskové hry

Navrhli jsme premiérovi øešení krize v OKD...

Sdìlil pøedseda OS PHGN Jan Sábel
pokraèování ze str.è.1
nich problematika vyvlastòovacích paragrafù v horním zákonì. Souèasný stav
nahrává spekulantùm s pozemky a stìžuje již tak krizový stav v hornictví. Z jednání vyplynulo, že na jaøe 2015 by se mìly zásadní problémy v hornictví zaèít øešit.
Co jste ještì premiérovi Sobotkovi
øekli?
Odbory se právem domnívají, že stát
je spoluodpovìdný za situaci v Moravskoslezském i Ústeckém kraji a proto
jsme premiéra požádali, aby stát situaci
pomohl øešit. Žádáme, aby vláda nejprve
pøedložila komplexní materiál o Státní
energetické koncepci a Surovinové politice státu. Vše samozøejmì postavené
na reálných základech a s dùrazem na
maximální využívání domácích surovinových zdrojù a samozøejmì na energetickou bezpeènost dodávek surovin.
Jsme pøesvìdèeni, že do horního zákona
je bezpodmíneènì nutné vrátit vyvlastòovací paragrafy a navrhujeme zrušit
usnesení vlády è. 444 z roku 1991 o tìžebních limitech. Pokud budou tyto materiály pøedloženy, jsme pøipraveni diskutovat o výši úhrad za vydobyté nerosty. Diskuzi chceme vést pouze za pøedpokladu,
že zmìna nebude znamenat ztrátu pracovních míst nejenom v tìžebních a servisních organizacích, ale i ve firmách, které jsou existenènì spojené s tìžbou hnìdého uhlí. V opaèném pøípadì by došlo k
dalšímu rùstu nezamìstnanosti v regionech, které se s ní již dnes nejsou schopny potøebným zpùsobem vypoøádat. Nemluvì o dalších dopadech, jako je rùst kriminality a státních výdajù na sociální politiku. Když pøipoèteme neustálé oddalování strategických rozhodnutí, jedná se o
další krok, který ohrožuje zamìstnance
tìžebních spoleèností, rozvoj regionù,

ale i cenovì dostupné teplo domácnostem a firmám a v neposlední øadì energetickou bezpeènost a sobìstaènost státu.
Co vám po jednání slíbil premiér?
Dohodli jsme se, že vláda bude situaci
analyzovat a budeme mít informace o tom, jak se vláda postaví k problémùm, které v souèasné dobì v OKD jsou. Odbory
pøimìly vládu, aby se zamyslela nad tím,
kam situace v OKD spìje. Informovali
jsme premiéra, že máme silnou nedùvìru k vlastníkovi OKD, finanèníkovi Zdeòkovi Bakalovi vzhledem k tomu, jak v minulosti nakládal s akciemi OKD, s byty
OKD a jak katastrofálnì dùlní spoleènost
zadlužil. Tvrzení Bakaly o restrukturalizaci OKD nevìøíme, stejnì jako vìøitelé.
Navrhli jste premiérovi, jak by se situace v OKD dala øešit?
Požádali jsme ho, aby stát, pokud dojde k prodeji OKD, do toho nìjakým zpùsobem vstoupil. Je otázka jakým zpùsobem a zda vùbec mùže. Napøíklad zda
mùže stát koupit OKD.
V èem by veøejná podpora státu
spoèívala?
Pokud by se spoleènost OKD prodávala s vyššími dluhy, tak jsme se s premiérem shodli, že by nebylo dobré, aby stát
spoleènost kupoval. Do koupì však mùže vstoupit strategický investor, napøíklad ÈEZ. Nebo konkrétní podnikatelé,
jako napøíklad bývalý spolumajitel OKD
pan Otava, který má vztah k regionu i k
tìžbì uhlí. Finanèníci, jako je Bakala,
vztah k uhlí a k regionu nemají, zejména
když ani nežijí v Èeské republice. Když
jsem øekl, že restrukturalizaci OKD pøíliš
nevìøím, mìl jsem na mysli, že mùže dojít i na insolvenci OKD a pak by pøicházela na øadu další øešení. Kdyby dluhy se
OKD vyèistila restrukturalizací, tak by nebyla v minusu.
Analytici tvrdí, že pokud ceny èerného
uhlí neporostou, tak je otázka èasu, kdy

bude NWR ve stejné situaci jako je dnes.
Pak by ale náklady za OKD nesli daòoví
poplatníci.To je otázka dalšího vývoje,
který nikdo stoprocentnì nezná. Pokud
se týká daòových poplatníkù, málokdo
asi ví, kolik stojí roènì státní kasu jeden
nezamìstnaný. Je to 250 tisíc korun. Ètyøi tisíce nezamìstnaných tedy stojí státní
pokladnu jednu miliardu korun. Pokud ministøi Mládek s Babišem domluvili odsun
uzavøení Dolu Paskov, který zamìstnává
2500 lidí, o tøi roky, lze si snadno spoèítat,
kolik miliard státní pokladna ušetøila. Pokud by zbankrotovala spoleènost OKD,
která zamìstnává 12 000 kmenových zamìstnancù a desetitisíce návazných profesí, tak tìch ztracených miliard by bylo
daleko více.
Tìžba v OKD je ale nerentabilní,
proè by ji mìl dotovat stát? Nebylo by
lepší dotovat rekvalifikace nezamìstnaných?
To vùbec ale není pravda. Stále se bavíme o jednom balíku penìz. Pro koho by
byla rekvalifikace výhodnìjší? Proè dávat peníze daòových poplatníkù na rekvalifikace propuštìných lidí, napøíklad z
OKD, když potom stejnì pro nì nemáme
pracovní uplatnìní. To by právì byly vyhozené peníze daòových poplatníkù.
Jak by se situace v OKD podle vás
mìla øešit?
Èerné uhlí by se mìlo tìžit, dokud to
pùjde. Pro stát a tím i pro daòové poplatníky to vyjde levnìji, než dùl zavøít. Nejvìtší chybou tohoto státu bylo, že vùbec
doly prodával. Mohu vás ujistit, že v Evropì neexistují èernouhelné doly, které by
nebyly dotovány státem. Mám na mysli
zemì jako je Nìmecko, Polsko, Maïarsko nebo Slovensko. V každém pøípadì
by se vyplatilo, kdyby stát OKD koupil a
dál provozoval tìžbu. Nemusel by dotovat 12 000 nezamìstnaných lidí a další
desetitisíce z návazných profesí, což by
vyšlo pro stát nepomìrnì dráž.
(kov)

Spoleènost OKD odeslala ministerstvu
životního prostøedí dokumentaci EIA
Spoleènost OKD odeslala na Ministerstvo životního prostøedí ÈR dokumentaci EIA o hodnocení vlivù na životní prostøedí u svého zámìru rozšíøit a prodloužit dobývání v Závodì
Dùl Karviná, lokalitì ÈSA. Tìžaøi pøikládají tomuto rozvojovému projektu klíèový význam pro udržení zamìstnanosti na
Karvinsku a další budoucnost firmy.
Nyní bude mít veøejnost možnost se
procesu zúèastnit a pøedkládat své pøipomínky k pøedložené dokumentaci. Tìžba
Závodu Dùl Karviná v nových lokalitách
by mìla zaèít podle pøedpokladu nejdøíve
v roce 2016. Spoleènost OKD nyní pøedložila ministerstvu životního prostøedí
oproti svému pùvodnímu (maximalistickému) zámìru podanému v bøeznu 2012
redukovanou variantu rozšíøení tìžby. Firma od poèátku posuzovala nìkolik variant rozšíøení dobývání a po zvážení
všech ekonomických, ekologických a sociálních aspektù rozhodla o té, která neohrozí prùmyslovou zónu Karviná-Nové
Pole ani oblast Karvinských rybníkù zahrnutou v systému NATURA 2000.

V novém zámìru firma pøedstavila variantu, která bude mít zároveò menší vlivy na obydlené oblasti.
„S výjimkou lokality Karviná-Staré
Mìsto nebudou naším zámìrem tìžby
znemožnìny rozvojové aktivity obcí. Redukován je i vliv na lužní lesy v povodí Olše,“ øíká provozní øeditel OKD Pavel Hadrava.
Dokumentace se musela vypoøádat
se stovkami pøipomínek ze strany orgánù
státní správy a samosprávy, obèanských
organizací i jednotlivcù, což je spolu s dalšími legislativními náležitostmi nutnou
podmínkou pro možné zahájení tìžby. „U
relevantních pøipomínek byly pøipraveny
návrhy øešení. Pøikládáme projektu velký

význam, protože jeho úspìch je pro pokraèování tìžby v Závodì Dùl Karviná nezbytným pøedpokladem. Jen v tomto pøípadì budeme moci dávat v dole dále práci tisícovkám lidí, z nichž valná vìtšina
bydlí na Karvinsku. Projekt nám otevírá
možnost prodloužit životnost èernouhelného hornictví u nás a i v budoucnu zamìstnávat velké množství lidí v kraji dlouhodobì postiženém relativnì vysokou
strukturální nezamìstnaností. A to i v období, které je pro èernouhelný prùmysl
na celém svìtì mimoøádnì nároèné,“ dodává Hadrava.
Podle platné legislativy bude mít nyní
kdokoliv 30 dnù na to, aby se k dokumentaci, která bude vyvìšena na úøedních
deskách úøadù a na internetových stránkách www.cenia.cz, vyjádøil a podal své
pøipomínky.
Ty se pak vypoøádávají v rámci posudku, který je zpracován expertem jmenovaným MŽP ÈR, následuje veøejné projednání a stanovisko ministerstva.
Marek Síbrt, mluvèí OKD, a.s.

“Kurzarbeit” by mohl fungovat už pøíští rok...

Shodli se na tom zástupci odborù i podnikatelù
pokraèování ze str.è.1
nomiky to pokládám za pøemrštìnou snahu zamìstnancù i zamìstnavatelù získat
peníze ostatních,“ vysvìtlil.
Zamìstnavatelé i odbory vìøí tomu, že
se v Poslanecké snìmovnì a Senátu podaøí kurzarbeit projednat tak, aby mohl
platit od 1. ledna 2015. Vláda by návrh
mohla schvalovat koncem srpna a 4. záøí
by se jím pak mìla zabývat tripartita.
Opatøení v ÈR funguje od roku 2012
Kurzarbeit funguje v Èesku už od záøí
2012, stát na tento projekt vyèlenil 400 milionù korun, zatím se ale u zamìstnavatelù neujal.
„Protože se to chová jako evropský
projekt. Tedy se vší byrokracií, která s tím
souvisí. Je to velmi složité a samozøejmì
ten efekt je naprosto ztracen,“ vysvìtlil Jo-

sef Støedula, pøedseda ÈMKOS. Nyní by
se mìly parametry projektu podle nìj
zmìnit.
„Bude se jednat o národní zdroje s tím,
že by možnosti aplikace vyhlašovala vláda. Zatím jsme se bavili o ètyøech možnostech. Jednak je to krize èi opatøení jako nyní ruské sankce, nebo otázka nìjakých pohrom, dále u restrukturalizací a u
sezonních prací. U posledních dvou bude ještì ale vedena diskuse,“ doplnil.
Kurzarbeit jako opatøení v urèitých situacích podporuje také ekonomický analytik Institutu Václava Klause Jan Skopeèek, podle nìj by ale mìlo jít o nástroj jen
ve velmi výjimeèných situacích.
„Jako je napøíklad ekonomická recese, kdy klesá a padá celková poptávka,
èili jako plošné opatøení ve velmi výjimeèných situacích. Ale bavit se o nìm v souvislosti s ruskými sankcemi a jejich dopa-

du na èeský trh mi pøijde zvláštní,“ vysvìtlil.
Kurzarbeit v Nìmecku
Kurzarbeit - nebo také zkrácený pracovní režim - má v Nìmecku více než stoletou tradici. Je to krizové øešení pro tìžká ekonomická období, ve kterých firmy
zpravidla propouštìjí. Zamìstnanci pøistoupí na to, že budou pracovat ménì a
že budou také dostávat menší plat. Firmy
se zavážou, že pracovní místa nezruší.
Za jakých podmínek mohou zamìstnavatelé tento nástroj použít, se øídí nìmeckým zákoníkem práce.
Mezi experty pøevládá názor, že kurzarbeit pomohl po krizovém roce 2008 zachránit v Nìmecku spoustu pracovních
míst. V roce 2009 pracovalo v tomto zkráceném režimu více než milion zamìstancù.
Zdroj: rozhlas.cz

Neauditované výsledky
za 1. pololetí roku 2014
Spoleènost New World Resources Plc (dále jen „NWR“ nebo „Spoleènost“) oznamuje neauditované ekonomické výsledky za prvních šest mìsícù roku 2014. Srovnávací údaje se vztahují k prvním šesti mìsícùm roku 2013, pokud není uvedeno jinak.
Pøehled finanèních ukazatelù za 1. pololetí 2014
! Výnosy z pokraèujících èinností ve výši 346 milionù EUR, což pøedstavuje pokles
o 20 %.
! Prùmìrná realizovaná cena koksovatelného uhlí èinila 87 EUR/t, což znamená
pokles o 15 %; prùmìrná realizovaná cena energetického uhlí 58 EUR/t, což znamená
rùst o 4 %.
! Jednotkové hotovostní náklady na tìžbu uhlí èinily 64 EUR/t, což pøedstavuje pokles o 24 % (a 19% pokles pøi konstantním smìnném kursu) pøi tìžbì vyšší o 5 %.
! Prodejní a administrativní náklady pokraèujících provozù klesly o 27 % na 71 milionù EUR.
! EBITDA z pokraèujících èinností ve výši 19 milionù EUR.
! Základní ztráta z pokraèujících èinností na akcii typu A ve výši 0,22 EUR.
! Èisté zadlužení ve výši 688 milionù EUR, vèetnì hotovosti ve výši 122 milionù EUR.
! Proces restrukturalizace kapitálové struktury pokraèuje; s jeho dokonèením se poèítá v øíjnu roku 2014.
! Ke 30. èervnu 2014 bylo na proces restrukturalizace vydáno 10 milionù EUR z
pøedpokládaných 30 mil. EUR nákladù s ním spojených.
Pøehled provozních ukazatelù za 1. pololetí 2014
! Bezpeènost je naše prvoøadá priorita, pokraèujeme ve snaze o provoz bez smrtelných nehod. Hluboce litujeme toho, že v letošním roce zahynuli ètyøi horníci. Úrazová èetnost (LTIFR) dosáhla v 1. pololetí roku 2014 hodnoty 7,16, zatímco za celý rok
2013 èinila 7,41.
! Produkce uhlí ve výši 4,5 mil. tun, což pøedstavuje nárùst o 5 %, a externí prodeje
ve výši 4,0 mil. tun, tedy pokles o 17 %.
! Externí prodejní mix v pomìru 63 % koksovatelného uhlí a 37 % energetického
uhlí.
! Investièní výdaje ve výši 24 milionù EUR, což pøedstavuje pokles o 71 %.
! Zásoby uhlí na skládkách meziroènì vzrostly o 14 % na 858 tisíc tun.
! Pokles celkového poètu zamìstnancù v pokraèujících èinnostech vèetnì zamìstnancù dodavatelských firem o 10 %.

Komentáø pøedsedy pøedstavenstva
I když jsme v prvních šesti mìsících roku 2014 zaznamenali ztrátu témìø
57 milionù EUR (což odpovídá základní ztrátì 0,22 EUR na akcii), jedná se o
velké zlepšení oproti výsledku ze srovnatelného období roku 2013, kdy jsme
vykázali základní ztrátu z pokraèujících èinností ve výši 1,52 EUR na akcii a
oèištìnou ztrátu 0,56 EUR na akcii.Za prvních šest mìsícù roku 2014 jsme
dosáhli pozitivního ukazatele EBITDA z pokraèujících èinností ve výši 19 milionù EUR, což pøedstavuje nárùst o 68 milionù EUR v porovnání se srovnatelným obdobím loòského roku, kdy ztráta na úrovni EBITDA z pokraèujících
èinností dosáhla 49 milionù EUR.
Toto je dùkaz našich snah pokraèovat ve snižování nákladù a zefektivòování našeho podnikání. Jednotkové hotovostní náklady klesly o 24 % na 64
EUR za tunu (o 19 % pøi konstantním smìnném kurzu), což znamená, že
jsme cíle kolem 65 EUR za tunu (vèetnì Paskova), stanoveného na konec
roku 2014, dosáhli s šestimìsíèním pøedstihem. Také se nadále soustøedíme na optimalizaci našich investièních výdajù, které v porovnání se srovnatelným obdobím loòského roku klesly o 61 milionù EUR na 24 milionù EUR.
Jsme tak v dobré pozici dosáhnout našeho cíle stlaèit investièní výdaje za celý rok pod 100 milionù EUR.
Nadále setrváváme u našich produkèních a prodejních cílù mezi 9,0 a 9,5
miliony tun uhlí za celý rok, s 55-60% podílem koksovatelného uhlí v mixu.
Krom opatøení zamìøených na optimalizaci provozní stránky našeho podnikání zvažujeme provést restrukturalizaci naší rozvahy skrze dohodu
schválenou britským soudem (dále jen „Schéma vypoøádání“), pøièemž v
rámci navrhované konsensuální restrukturalizace by byly seniorní zajištìné
dluhopisy i seniorní nezajištìné dluhopisy NWR NV zrušeny výmìnou za hotovost a/nebo nové dluhové instrumenty. V rámci této transakce má být prostøednictvím emise práv stávajícím akcionáøùm, neveøejného umístìní akcií
stávajícím držitelùm dluhopisù a superseniorního úvìru od stávajících držitelù dluhopisù získáno až 185 milionù EUR dodateèného kapitálu. Jsem potìšen, že finanèní prostøedky nutné k realizaci transakce se plnì zavázala poskytnout skupina jistých stávajících držitelù dluhopisù a náš majoritní akcionáø. Jedná se o projev dùvìry v naši spoleènost a její management.
Restrukturalizaèní proces posílí naši rozvahu tím, že výraznì sníží nesplacený dluh (a tedy i náklady dluhové služby) a umožní NWR po zlepšení
podmínek na trhu pøinést prospìch všem svým kapitálovým úèastníkùm.
Konsensuální plán restrukturalizace zatím úspìšnì pokraèuje. Akcionáøi
s ním vyslovili souhlas na mimoøádné valné hromadì. Souhlas s transakcí a
smlouvy obsahující lock-up ujednání byly získány od 85 % držitelù seniorních zajištìných dluhopisù (podle jmenovité hodnoty) a od 65 % držitelù nezajištìných dluhopisù. Pro schválení je v každé tøídì vìøitelù potøeba 75 %
pøítomných hlasù poèítaných podle objemu dluhu. Jsem pøesvìdèen, že na
schùzích vìøitelù naplánovaných na 29. srpna 2014 získáme potøebné vìtšiny.
Nicménì, jak bylo oznámeno 2. èervence 2014, Skupina se v rámci pøípravy na jakékoliv nahodilosti dohodla s jistými držiteli seniorních zajištìných
dluhopisù na návrhu alternativního plánu restrukturalizace, a to pro pøípad,
že by konsensuální plán restrukturalizace nemohl být implementován. Toto
alternativní opatøení je potøeba k zajištìní nepøerušeného fungování našich
provozù v Èeské republice a Polsku. Alternativní plán restrukturalizace spoèívá ve vyhlášení insolvence NWR NV. Kapitáloví úèastníci NWR NV mají
být vypláceni podle jejich pøíslušných tøíd, což by mohlo nìkteré kategorie kapitálových úèastníkù zanechat s minimální èi nulovou návratností investice.
Vzhledem k tomuto možnému výsledku pøedstavenstva NWR NV i NWR Plc
opakují své doporuèení podpoøit konsensuální plán restrukturalizace, jelikož
bere v potaz zájmy kapitálových úèastníkù Skupiny.
Poslední roky byly bezpochyby tìžké – nejen pro NWR, ale i pro celý uhelný sektor a pøidružená odvìtví. Jsem však pøesvìdèen o tom, že radikální kroky, které jsme podnikli a budeme podnikat nadále, umožní NWR vyvinout se
v mnohem silnìjšího regionálního hráèe, který bude lépe pøipraven využít pøíležitostí nabízejících se po zotavení trhu.
Gareth Penny,
výkonný pøedseda pøedstavenstva NWR

Další špatná zpráva pro náš region...

Vítkovice Steel do konce záøí
2015 uzavøe ostravskou ocelárnu
Spoleènost Vítkovice Steel, døíve Evraz Vítkovice Steel, hodlá nejpozdìji 30. záøí 2015 uzavøít svou ostravskou ocelárnu.
Zatím není jisté, kolik lidí pøijde o práci.
Firma zamìstnává v souèasnosti pøes
1000 lidí, z toho v ocelárnì jich pracuje
asi 250. Uzavøení ocelárny vyplývá z rozhodnutí valné hromady spoleènosti, která zastavila investici do takzvaného
sekundárního odprášení konvertorové
haly. Bez nìho firmì 30. záøí 2015 vyprší
integrované povolení, bez nìhož ocelárnu nemùže provozovat.
Dne 31. èervence se uskuteènila
schùzka pøedstavitelù vedení spoleènosti se zástupci odborové organizace, na
kterém odboráøùm bylo rozhodnutí valné
hromady oficiálnì pøedloženo. Vyvolalo
jejich odmítavou, ale souèasnì také rozhodnou reakci. Pøedstavitelé odborové
organizace KOVO Vítkovice Ocelárna a
válcovny vydali prohlášení, ve kterém se
mj. uvádí: „Po jednání s vedením spoleènosti odborová organizace udìlá vše pro
to, aby integrované povolení, jehož platnost konèí v záøí 2015, bylo prodlouženo
na co možná nejdelší dobu a odvrátilo se
pøedèasné uzavøení provozu Ocelárny.
Odbory osloví akcionáøe a budou se dotazovat na další vývoj ve spoleènosti Vítkovice Steel. V souèasné dobì probíhají
jednání s vedením ÈMKOS, na jejichž základì budeme chtít tuto situaci øešit s politickými pøedstaviteli státu.“
S obsahem provolání jsou zamìstnanci informováni na dílenských výborech a na schùzkách
Místopøedseda ZO OS KOVO Roman
Ïurèo k tomu dodává: „Po roce, kdy jsme
øešili otázku uzavøení ocelárny, je zde
stejný ne-li horší problém. Po nedávném
prodeji podniku pìti spoleènostem se sídlem na Kypru se nový vlastník rozhodl, že
nebude investovat do ekologického
sekundárního odprášení ocelárny, aèkoli
pøedtím dostal od kraje výjimku do záøí
2015 a mìl za úkol zaèít s výstavbou. Nyní chce ocelárnu zavøít. I kdyby však došlo k udìlení výjimky a ocelárna by byla
opìt v provozu, je rovnìž nestandardní,

že nebyly našemu podniku poprvé pøidìleny emisní povolenky, což provoz ocelárny znaènì prodražuje. Nyní se budeme snažit za pomoci politických pøedstavitelù situaci zmìnit a zachovat tak v našem podniku a kraji zamìstnanost. V nejhorším pøípadì by nezamìstnanost nepostihla jen zhruba tøi stovky zamìstnancù ocelárny, ale i zamìstnance jak externích firem, pracujících v podniku, tak také dodavatelských firem a o práci by mohlo celkem pøijít 1500 lidí. Oèekáváme, že
se o nastalou situaci zaènou zajímat pøedevším zástupci z ministerstva prùmyslu
a obchodu a zástupci kraje, které jsme již
vyzvali k jednání. Samozøejmì oèekáváme i zapojení vládního zmocnìnce pro
moravskoslezský kraj.“
Místopøedseda Odborového svazu
KOVO Jaromír Endlicher k vývoji ve Vít-

kovicích Steel øíká: „Ve vedení svazu celou situaci sledujeme, ztotožòujeme se
se stanoviskem základní organizace a
budeme ji všemožnì podporovat.“
„Situace kolem firmy se mi jednoznaènì nelíbí,“ sdìlil nám pøedseda ÈMKOS
Josef Støedula. Majitelé spekulací a postupem neskýtají dobrou šanci zejména
na dlouhodobé pùsobení. Pokud jde o
takzvané integrované povolení, tak by
hlavnì majitel s manažery mìli konat ve
prospìch zachování výroby. Nìkdo se
ale snaží použít zamìstnance jako živý
štít. Takové praktiky jsou pro nás absolutnì cizí a byl bych rád, kdyby takovou aktivitu zamìstnavatel ukonèil a zaèal se chovat s vìdomím, že jde zejména o jeho záležitost, aby získal integrované povolení.
Majitelé vìdìli, když spoleènost pøed nìkolika mìsíci kupovali, že integrované povolení platí do konce záøí roku 2015. Je
nutno podotknout, že po posledním pøevzetí spoleènosti nikdo zatím nebyl schopen ani pøiznat, kdo je vlastnì vlastníkem,“ øekl Josef Støedula.
(pek)

p
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Nejvyšší platy jsou v Praze, Ostrava
je až za menšími krajskými mìsty

Dùchody se od pøíštího roku znovu zaènou zvyšovat stejnì rychle jako pøed úspornými škrty koalièní vlády Petra Neèase (ODS). Prùmìrnì
by mìly rùst o 205 korun. Vyšší valorizaci zavede novela, kterou podepsal prezident Miloš Zeman. Schválil také vyšší výkupní ceny zemìdìlské pùdy pod dálnicemi, další novelou odsunul platnost vyšších náhrad
za zpoždìní vlakù a novelu o úrazovém pojištìní.
Rùst penzí pøibrzdila na tøi roky

Dùchody se od ledna
zvýší o 205 korun
Nejvyšší platy jsou v Praze, Pražané berou v prùmìru 31 000 Kè. Prùmìr v
Brnì je o více než 6000 níže. Vezmeme-li však v potaz øadu vrcholových pozic v Praze a tedy i vyšší odmìny, nezùstává Brno pøíliš pozadu. Tøetí nejvìtší èeské mìsto, Ostrava, se však propadla až za menší krajská centra. Více
než 22 300 Kè, tedy prùmìrný ostravský plat, vydìlávají obyvatelé Plznì, Liberce i Pardubic. Srovnání platù v nejvìtších mìstech Èeské republiky pøináší portál Platy.cz, kde si svùj plat anonymnì porovnalo už více než 100 000
lidí.
Ostrava se propadla za krajská mìsta možná i kvùli vysoké nezamìstnanosti. Nízké prùmìrné výdìlky totiž kopírují místa s vysokou nezamìstnaností.
Za celkovì vyššími platy v Praze stojí zejména vysoká koncentrace vyšších manažerských pozic a také obchodnicky orientovaných pozic, tam jsou
platy vyšší vždy. Pražanùm se také zamìstnavatelé snaží nejvíc zalíbit benefity, mezi kterými vedou stravenky, dovolená navíc a pružná pracovní doba.
Naopak platy sráží vyšší konkurence na trhu práce, vysokoškolsky vzdìlaných a kvalifikovaných sil je v Praze dostatek," komentuje výsledky Zdenìk
Nìmec, business analytik služby Platy.cz. Zdroj: esondy.cz

Neèasova vláda údajnì kvùli úsporám a udržení schodku státního rozpoètu. Od loòska tak dostávají dùchodci pøidáno o tøetinu rùstu reálných mezd a tøetinu inflace, ne však
o celou inflaci. Nynìjší vláda Bohuslava Sobotky (ÈSSD) slíbila, že
se k pùvodnímu modelu vrátí o rok
døív, tedy už od pøíštího roku.
Penze by se podle ministrynì práce a sociálních vìcí Michaely Marksové (ÈSSD) zvýšily pøíští rok nejspíš v prùmìru jen o 50 èi 70 korun
kvùli nízké inflaci. Novela proto poèítá s prùmìrným pøidáním o 205 korun. Pøijaté zvýšení by mìlo státní
rozpoèet vyjít asi na 7,1 miliardy korun.
Starobní, invalidní a pozùstalostní penze pobíralo na konci loòska v
Èesku kolem 2,86 milionu lidí. Starobních dùchodcù a dùchodkyò bylo
1,73 milionu. Od Èeské správy sociálního zabezpeèení dostávali v prùmìru 10 970 korun mìsíènì. (red)

Deset nejèastìjších mýtù
o dùchodech a jejich výpoètech
Starobní dùchody. Téma, o které se lidé z pochopitelných dùvodù velice zajímají. Zároveò téma, které je spojeno s mnoha mýty, polopravdami a nejasnostmi. Esondy proto pøinášejí èlánek, ve kterém Èeská správa sociálního zabezpeèení (ÈSSZ) objasní ètenáøùm nejèastìjší mýty, tentokrát takové, které se týkají
výpoètu a výše starobního dùchodu.
1. Starobní dùchod se vypoèítává z výdìlkù za posledních deset let zamìstnání pøed pøiznáním dùchodu.
To je omyl, který pøetrvává z minulosti. Do roku 1995 se skuteènì dùchody poèítaly
z pøíjmù za posledních 10 let pøed nárokem na dùchod. Od roku 1996 se pro výpoèet
dùchodu zohledòují všechny pøíjmy od roku 1986 až do roku, který pøedchází roku pøiznání dùchodu. Lidem, kteøí pùjdou do dùchodu letos, se dùchod poèítá z úhrnu všech
výdìlkù za roky 1986 – 2013.
2. Výpoèet dùchodu se provádí z èisté mzdy.
Naopak. Pro výpoèet dùchodu se u zamìstnancù vychází z hrubých roèních pøíjmù,
u osob samostatnì výdìleènì èinných (OSVÈ) z roèního vymìøovacího základu, tj.
èástky, ze které bylo odvedeno pojistné na dùchodové pojištìní. Hrubé pøíjmy i roèní
vymìøovací základy v rozhodném období, tj. od roku 1986 do kalendáøního roku pøed
pøiznáním dùchodu, jsou pro úèely výpoètu dùchodu ještì násobeny koeficienty mzdového nárùstu.
3. Minimální výše dùchodu je stejná jako minimální mzda.
Nikoliv. Minimální dùchod a minimální mzda jsou odlišné pojmy i odlišné èástky. Minimální výše procentní výmìry dùchodu èiní podle zákona o dùchodovém pojištìní
770 Kè. K procentní výmìøe dùchodu náleží ještì základní výmìra, která je stejná pro
všechny dùchody a èiní v souèasné dobì 2 340 Kè. Minimální mìsíèní výše dùchodu
pøiznaného v letošním roce tedy èiní celkem 3 110 Kè.
4. Lidé v pøeddùchodovém vìku nemají možnost se v pøedstihu dozvìdìt, kolik bude jejich dùchod pøibližnì èinit.
Kontrolou výpisu dob dùchodového pojištìní si lidé ovìøí údaje v evidenci ÈSSZ,
které jsou podkladem pro budoucí rozhodnutí o jejich dùchodu. K tomu slouží tzv. Informativní osobní list dùchodového pojištìní (IOLDP), který ÈSSZ zasílá zdarma na
základì žádosti. Pøesný výpoèet dùchodu provedou pracovníci ÈSSZ až na základì
øádnì podané žádosti. Pro orientaèní výpoèet starobního dùchodu však lidé mohou využít tzv. dùchodovou kalkulaèku, která umožní provést pøibližný výpoèet dùchodu, na
který vznikne nárok až do roku 2020. Tato pomùcka vè. pøehledného návodu na její použití je dostupná na webu Ministerstva práce a sociálních vìcí: www.mpsv.cz/cs/2435.
5. Pokud doložím svìdeckým prohlášením dobu, kdy jsem pracoval „na èerno“, do dùchodu se mi tato èinnost zapoèítá.
Ne. Pro výpoèet dùchodu nelze v žádném pøípadì zohlednit práci tzv. „na èerno“,
protože za ni nebylo odvedeno pojistné na dùchodové pojištìní a veden evidenèní list
dùchodového pojištìní. Svìdecké prohlášení se využívá ve zcela mimoøádných pøípadech, napø. když doklady o zamìstnání byly uloženy v archivu, který byl znièen povodnìmi nebo požárem, a není jiná možnost, jak dobu zamìstnání prokázat. Svìdky v
tomto pøípadì musí být osoby, které s dotyènou osobou v uvedeném zamìstnání ve
stejné dobì pracovaly.
6. Brigády, které jsem vykonával pøi studiu, se do dùchodu nepoèítají.
To je mylná domnìnka. I krátkodobá brigáda, pokud zakládala úèast na pojištìní a
je doložena, se poèítá do doby pojištìní a mùže mít na výši dùchodu vliv. Celková doba
zamìstnání (pojištìní) se pro výpoèet dùchodu zaokrouhluje na celé roky dolù. Pokud
souèet vašich dob èiní napø. 42 let a 334 dní, mùže mìsíèní prázdninová brigáda (31
dní) pomoci k získání dalšího roku pojištìní a tím i vyššího dùchodu.
7. Vylouèená doba je období, které se pro výši dùchodu nezapoèítá.
Omyl. Vylouèenými dobami jsou doby, po které trvala tzv. sociální událost bez výdìlku, napø. doba doèasné pracovní neschopnosti, doba pobírání invalidního dùchodu
pro invaliditu tøetího stupnì, doba péèe o dítì do ètyø let vìku nebo péèe o závislou osobu aj. Význam vylouèených dob spoèívá v tom, že pøi stanovení výše dùchodu se poèet dnù vylouèených dob odeèítá od celkového poètu dnù, na který se rozpoèítává prùmìr výdìlkù. Tím se docílí toho, že pøi výpoètu pøíjem nebude tzv. „rozmìlòován“. Vylouèené doby tedy mají na výši dùchodu pozitivní dopad.
8. Když ÈSSZ nemá u žadatele o dùchod nìjakou dobu zamìstnání evidovanou, tak mu ji nezapoèítá do dùchodu.
Pokud pøi pøiznání dùchodu nebyla zapoèítána nìjaká doba pojištìní, protože
ÈSSZ ji nemìla v evidenci a žadatel ji neprokázal, mùže ji doložit kdykoliv dodateènì,
a to i když už dùchod pobírá nìkolik let (získá napø. potvrzení z archivu). Zápoèet lze
provést se zpìtnou platností a vzniklý rozdíl ve výši dùchodu doplatit až 5 let zpìtnì od
data, kdy byla chybìjící skuteènost øádnì doložena.
9. Pro dùchod se automaticky zapoèítává celá doba studia èi evidence uchazeèe o zamìstnání na úøadu práce.
Není tomu tak. Doba studia po 18. roce vìku (v období do 31. 12. 2009) mùže být zapoètena nejvýše v rozsahu prvních 6 let. Doba studia získaná v období od 1. 1. 2010 se
již do dùchodu nezapoèítává. Doba vedení v evidenci úøadu práce, po kterou uchazeè
o zamìstnání nepobíral podporu v nezamìstnanosti nebo podporu pøi rekvalifikaci, se
zapoèítává nejvýše v rozsahu tøí let. Tato doba tøí let se zjišuje zpìtnì ode dne vzniku
nároku na dùchod. Z doby, která byla získána pøed dosažením 55 let vìku, lze zapoèítat pouze jeden rok. Doba studia i doba vedení v evidenci ÚP jsou náhradní doby pojištìní a pro výši dùchodu se krátí na 80 %.
10. Pokud pracuji pøi pobírání dùchodu, na výši dùchodu to už nemá vliv.
Pokud pøíjemce starobního dùchodu pobírá dùchod v plné výši a pracuje, pøesnìji
øeèeno vykonává výdìleènou èinnost zakládající úèast na dùchodovém pojištìní, zvyšuje se mu procentní výmìra dùchodu o 0,4 % výpoètového základu za každých 360
kalendáøních dnù této èinnosti. Toto zvýšení se však neprovádí automaticky, ale na základì žádosti.
Více informací o dùchodech a dùchodovém pojištìní lze získat na www.cssz.cz, pøi
osobní návštìvì Okresní správy ÈSSZ, klientského centra pro dùchodové pojištìní pøi
ústøedí ÈSSZ nebo prostøednictvím call centra pro dùchodové pojištìní na telefonním
èísle 257 062 860. Zdroj: esondy (ÈSSZ)

Èeské a nìmecké odbory spoleènì
Agenturní práce a prekérní smlouvy
nesmí být ani v Nìmecku, ani v Èeské republice zneužívány ke mzdovému dumpingu. To je spoleèný požadavek Reinera
Hoffmanna, pøedstavitele Nìmecké odborové konfederace DGB – nejvìtší odborové centrály v EU, a Josefa Støeduly,
pøedsedy ÈMKOS. Oba pøedstavitelé se
na tom jednoznaènì shodli na oficiálním
setkání v Praze.
„Èeské a nìmecké podniky chtìjí odvádìt kvalitní práci, k tomu jejich zamìstnanci potøebují dobré pracovní podmínky
a pøedevším za kvalitní práci musí dostat
adekvátnì zaplaceno,“ øekl Hoffmann.
„Platy zamìstnancù v Èeské republice
nemohou dlouhodobì pokulhávat za nìmeckými platy, v nìkterých podnicích za
naprosto srovnatelnou práci dostávají zamìstnanci u nás dokonce o 20 % ménì,
než je minimální mzda v Nìmecku.“ øekl
Støedula.
Setkání v Praze bylo první návštìvou
letos v kvìtnu zvoleného pøedsedy DGB
a stejnì tak novì zvoleného èeského kolegy. Cílem návštìvy je navázat na dosa-

vadní tradièní spolupráci obou organizací a tuto spolupráci posílit. Hodnì nìmeckých podnikù má své firmy v Èeské
republice, pùsobí zde mnoho subdodavatelù pro významné podniky nìmeckého prùmyslu.
Oba pøedsedové se shodli na tom, že
je velmi dùležité, aby se postupnì na evropském pracovním trhu prosazovala
spoleèná pravidla. To je podle nich cesta
k odstraòování sociálního dumpingu, který vede k degradaci mzdových a pracovních podmínek. K tomu mùže pomoci rozvíjení sociálního dialogu na národní i evropské úrovni. „Odbory si slibují od nového pøedsedy Evropské komise JeanaClaude Junckera, který si uvìdomuje význam evropského sociálního dialogu, že
pøispìje k jeho posílení.“ Reiner Hoffmann zdùraznil, že povinností nìmeckých zamìstnavatelù je nejenom se pyšnit nìmeckým sociálním partnerstvím,
ale konkrétnì ho uplatòovat i na evropské a mezinárodní úrovni a pøestat s torpédováním práva na stávku v rámci Mezinárodní organizaci práce (MOP).
red

Aktuální témata pro tuto dobu...

Prohlídky pøi práci ve ztíženém
pracovním prostøedí z dùvodu hluku
Máme ztížené prostøedí pro práci v hluku, na urèitých pracovištích je to kategorie tøetí, podle zá-

ZE SVÌTA
HORNICTVÍ
Nìmecko spaluje stále více a více uhlí, hlavnì ze Spojených státù

Subaru WRX STI v Ženevì 2014
Modøe lakovaná karoserie, zadeèek s výrazným spoilerem a výrazný otvor v kapotì, to pøece nemùže být jiné auto než Subaru /snímky nahoøe/. A taky, že ano.
Koncepty od Subaru mívají jednu nevýhodu. Bývají to krásné vozy lákající na nový
model, který ve srovnání s nimi je velice usedlý a jeho tvary zklamou. U nové generace
Subaru WRX STI to neplatí, design tohoto automobilu se vážnì povedl.
Automobil má dynamický postoj, i pøi stání na místì se zdá, jako by chtìlo okamžitì
vyrazit vpøed. Pøíï zdùrazòuje sportovní zamìøení auta, výraznou šestiúhelníkovou
masku chladièe s logem Subaru a zkratkou STI doplòují mraèící se svìtla a otvor v kapotì.
Dominantním prvkem zádì je výrazný spoiler, nepøehlédnutelné jsou ale také dva
páry dvojitých koncovek výfuku po stranách, které jsou od sebe oddìleny difusorem.
Pøi usednutí dovnitø øidièe sedaèka pøíjemnì obejme, vpøedu se rýsuje vyboulená
kapota, v zrcátku je zase vidìt vysoký pøítlaèný spoiler, který nekazí tolik výhled vzad
jako u odvìkého rivala –Mitsubishi Lancer Evolution. Øadicí páka padne pøíjemnì do
ruky, dráhy pøevodovky jsou krátké. Volant je v dolní èásti zkosený, prvek døíve vyhrazený sportovním modelùm od Audi je stále ve více autech.
Posez se zdá lepší než v Mitsubishi. Pozice za volantem ale vyvolává jen jednu myšlenku, která se na výstavišti moc nehodí. Èlovìk by zkrátka nejradìji nastartoval motor
a vyrazil vpøed, a to pìknì rychle. Škoda, takový nápad by asi pracovníci Subaru a jeho ženevském stánku moc neocenili, klíèek v zapalování navíc chybí.
Plasty jsou sice tvrdé, jejich zpracování je ale lepší než v Mitsubishi. Navíc palubní
deska pùsobí mnohem modernìjším dojmem, to je ale zpùsobeno také faktem, že Lancer Evolution už je docela staøeèek, v prodeji je od roku 2007.
Vzadu jsme se kvùli menším oknùm cítili stísnìnìji než v Lanceru Evolution. Na nedostatek prostoru si ale stìžovat nemùžeme, prostoru pro nohy je dostatek. Díky vyboulení stropu je tu pak více místa nad hlavou než u konkurenta, nad sedákem je 92
centimetrù, o dva více než v Lanceru. Zdroj: auto.cz

Senioøi za poznáním, sportem i zábavou
I když si každý èlovìk obèas nìkam zajede za poznáním èi zábavou, karvinský Magistrát prostøednictvím svého sociálního odboru organizuje pro èleny jím spravovaných mìstských klubù seniorù jednak ony cesty za poznáním tøeba pro mnohé nìèeho
nového, do pøírody, ale i další akce. Nedávno se autobus plný seniorù z MKS 433 z Karviné-Ráje vydal do Nošovic. Pøi prohlídce v tamním Pivovaru Radegast se podívali, jak
se onen zlatavý mok vyrábí, jak se plní a „balí“ k pøepravì ke svým konzumentùm, a vyjeli si i do jeho vyhlídkové vìže s hezkým pohledem na Moravské Beskydy a na piveèku si i pošmákli. Na zpáteèní cestì se zastavili v hezkém prostøedí Hotelu Penzion na
Morávce, kousek od tamní pøehrady, kde se velmi dobøe pobavili. Zájezd, který tvoøili,
jak už to i v karvinských klubech seniorù bývá, nejen, ale pøevážnì bývalí pracovníci
okolních šachet, a už muži èi ženy, byl dalším z jejich pøíjemných setkání.
Další zájezd byl do nedaleké polské Pszczyny, kde si senioøi spoleènì prohlédli tamní hezký zámek a moc pìknì upravené zahrady Kapias. Této akce se zúèastnili zástupci všech karvinských MKS a byla uspoøádána v rámci projektu Nadace OKD Aktivitou proti stárnutí.
V srpnu èeká karvinské seniory ze všech MKS spravovaných sociálním odborem v
zahradì jednoho z mìstských klubù další roèník sportovních her, nad kterým opìt pøevzala záštitu Nadace OKD. Jak se kterému MKS bude na tomto sportovním klání o nìkolika disciplínách daøit, ukáže èas, ale i poèasí. K tomu je nutno držet karvinským seniorùm i organizátorùm pìsti.
Text: -bø-, Foto: P. Humenjuk
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Senioøi na svém výletì v nedaleké polské Pszczynì...

Nìmecko, i když oficiálnì dává dùraz
na zelenou energii, mìsíc od mìsíce spaluje stále více uhlí a plánuje vybudovat
další uhelné elektrárny. Dùvod-uhlí je levné a po plánovaném uzavøení jaderných
elektráren bude chybìt energie. Stále více èerného uhlí Nìmci dovážejí z USA.
Jedna z nejnovìjších nìmeckých elektráren spalujících uhlí vznikla v Luenen
na bøehu stoletého kanálu, kterým se kdysi dopravovalo uhlí z Porúøí do svìta.
Dnes se dopravuje uhlí v opaèném smìru. 750MW elektrárna Trianel Kohlekraftwerk Luenen je zcela závislá na importu této suroviny, která se víc jak z poloviny dopravuje z USA. V krátké dobì
všechny nìmecké elektrárny zásobované uhlím budou závislé na importu, když
v roce 2018 bude ukonèena podpora nìmeckého hornictví ze strany státu. Bude
to pravdìpodobnì znamenat konec tohoto odvìtví v Nìmecku – tuto zprávu zveøejnila nedávno agentura AP. Úpadek kamenouhelného hornictví v Nìmecku postupuje pøi souèasném rùstu uhelné energetiky. Import uhlí z USA se od roku 2008
zdvojnásobil. Na seznamu nejvìtších importérù amerického uhlí z roku 2013 je
Nìmecko na pátém místì hned za Velkou Británií, Holandskem, Jižní Koreou a
Itálií. Pøitom je Nìmecko nejrychleji se
rozvíjejícím hospodáøstvím v Evropì a jeho zdroje energií budou zajištìny hlavnì
pøes obnovitelné zdroje. O používání uhlí
se zasloužila mimo jiné katastrofa v japonské jaderné elektrárnì Fukušima v roce 2011. Vláda Angely Merkelové se rozhodla tehdy úplnì odejít od jaderné energetiky. Znamená to velký deficit v energetické kapacitì Nìmecka a tento výpadek
zaplní uhlí. Nìmecká transformace energetiky smìrem k obnovitelným zdrojùm
se ukázala jako podpùrný èinitel pro použití uhlí. Místo jednoho zneèisujícího
zdroje v podobì jaderné energetiky se bude používat plyn nebo uhlí, které pøinášejí zneèistìní také. Plyn se ale ukázal jako
velmi drahý. K tomu se ještì pøidalo další
riziko v podobì politické nejistoty vzhledem k dodávkám plynu z východní Evropy. Nakonec se tedy ukázalo, že jadernou energetiku jde zastoupit jedinì uhelnými elektrárnami. V roce 2013 bylo
45 % energie v Nìmecku vyrobeno z
uhlí. To je nejvyšší úroveò využití od roku
2007. Odborníci pøitom uvažují, že do budoucna toto procento dále poroste. Využití uhlí roste na celém svìtì. Dùvod je
zcela prostý – uhlí je velmi levné. Lupková revoluce v USA zpùsobila snížení cen
zemního plynu a nadprodukce uhlí se zase projevila na snížených cenách uhlí.
Od roku 2008 Nìmecko vybudovalo 5
nových elektráren na uhlí o celkovém výkonu 4,3 tisíc MW a do roku 2018 má v
úmyslu postavit další elektrárny o výkonu
6,6 tisíc MW. Pøitom odpojí od sítì staré
elektrárny o výkonu 3,8 MW. Nové elektrárny budou ekologicky èistší a výkonnìjší. Zdroj: PAP

šetøení a prahová tónová audiometrie
Výstupní prohlídka: vyšetøení v
rozsahu vstupní prohlídky
V pøípadì, že zamìstnanec tedy
vykonává práci zaøazenou z hlediska expozice hluku do rizikové kategorie, je tøeba, aby vyšetøení provedená pøi pracovnìlékaøské prohlídce splòovala tento rozsah.
Upozoròujeme, že o zaøazení práce do rizikové kategorie tøetí nebo
ètvrté rozhoduje orgán ochrany veøejného zdraví na základì návrhu zamìstnavatele, který mj. obsahuje výsledky hodnocení expozice fyzických osob vykonávajících danou práci jednotlivým rozhodujícím faktorùm pracovních podmínek v charakteristické smìnì. Souèástí hodnocení vždy musí být pøepoèet skuteèné expozice zamìstnance hluku v
závislosti na druhu práce a dobì výkonu. Na základì výpoètu skuteèné
expozice se provede kategorizace
prací.
Zamìstnavateli doporuèujeme tuto situaci konzultovat na místnì pøíslušném oddìlení hygieny práce
krajské hygienické stanice.
Na dotaz odpovìdìla:
MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

kona o ochranì veøejného zdraví.
Zamìstnanci jsou podrobováni
pravidelným lékaøským prohlídkám. Další zamìstnanci jsou napøíklad zaøazeni do jiného støediska (bez ztíženého prostøedí), ale
èást smìny, napø. 2 hodiny, odpracují na pracovišti, které spadá
do kategorie tøetí - hluk. Je nutno i
takové zamìstnance posílat na lékaøské prohlídky - audiometrie,
nebo je to dáno poètem hodin odpracovaných ve ztíženém prostøedí?
Jestliže posuzovaná osoba vykonává práci zaøazenou podle zákona
è. 258/2000 Sb., o ochranì veøejného zdraví, ve znìní pozdìjších pøedpisù, do nìkteré z rizikových kategorií nebo práci s rizikem ohrožení zdraví se pøi pracovnìlékaøské prohlídce
provedou vyšetøení uvedená v náplni prohlídek v pøíloze è. 2 vyhlášky
è. 79/2013 Sb., o provedení nìkterých ustanovení zákona è. 373/2011
Sb., o specifických zdravotních službách - viz ustanovení § 7 odst. 2
písm. c) vyhlášky è. 79/2013 Sb.
Pokud tedy posuzovaná osoba vykonává práci zaøazenou z hlediska
expozice hluku do rizikové kategorie, bude náplò pracovnìlékaøské
prohlídky následující:
Vstupní prohlídka: základní vyšetøení, ORL vyšetøení, prahová tónová audiometrie
Periodická prohlídka: základní
vyšetøení, orientaèní ORL vyšetøení,
screeningová audiometrie, po 10 letech od zaèátku expozice ORL vyPOMÙCKA:
OBO
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Od 7.století pøedchází vánoèním oslavám
období pøíprav na oslavu Narození Pánì.
Slovo “advent” je odvozeno z latinského
“adventus” (pøíchod) a pro køesany je
adventní doba obdobím oèekávání
dvojího pøíchodu - ...(tajenka) a zároveò
i oèekáváním Kristova druhého pøíchodu
na konci vìkù (tzv. parusie) a posledního
soudu.
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