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Pracovištì SHO v Havíøovì bylo pøestìhováno do protìjšího køídla poboèky úøadu práce…

Hovoøilo se o prùbìhu organizaèních zmìn
V Havíøovì probìhlo 10. záøí další z pravidelných zasedání
Rady SHO. Tentokrát ale už v nových prostorách protìjšího
køídla budovy poboèky Úøadu práce ÈR v Havíøovì ve 4. patøe,
kanceláø èíslo 403.
Obdobnì se pøestìhovali také
SIBP Vladimír Potomák a Ivo Kavka
do kanceláøe èíslo 313. V nejbližší
dobì bude také pøemístìna do stejné budovy právní poradna, kterou vede paní Marie Piekarzová.
S tìmito fakty seznámil pøítomné
èleny pøedseda Rady SHO Jaromír
Pytlík. Pak už se vìnoval bìžné
agendì, která v první øadì zahrnuje
probíhající organizaèní zmìny v
OKD a týká se i snižování stavù zamìstnancù. Probìhlo tzv. „koleèko“,
ve kterém se pøítomní pøedsedové
vyjádøili k racionalizaci na jejich lokalitách vèetnì poètu uvolòovaných zamìstnancù. Cílem je, aby se na seznamech propouštìných zamìstnancù objevovali vìtšinovì jen ti, kteøí o to stojí a ti, kteøí mají nárok na dùchod nebo se k nìmu blíží. Objevily

se jednotlivé pøípady, kdy odbory s
uvolnìním kvalifikovaného pracovníka nesouhlasily.
Bylo projednáno také stanovisko
KHS k našim pøipomínkám k novému rozhodnutí, jež se týká kategorizace pracoviš a pohyblivých profesí. V této souvislosti bylo uloženo
SIBP a ZIBP provést kontrolu mìøení prašné expozice (zpùsob, èetnost, výsledky) a záležitosti s tím
související.
V dalším prùbìhu jednání SIBP
Vladimír Potomák informoval o vývoji klíèových ukazatelù BOZP v OKD
za prvních 9 mìsícù letošního roku.
V tomto období bylo registrováno
142 pracovních úrazù, z toho 5 smrtelných a úrazová èetnost dosáhla
hodnoty 7,30.
Jedním z hlavních témat jednání

byly také hornické dùchody, ke kterým Ministerstvo práce a sociálních
vìcí pøipravilo nový návrh, jež právì
prochází mezirezortním pøipomínkovým øízením. K tomu je potøeba nadále lobbovat u poslancù a ministrù
všech stran, aby se zvýšila pravdìpodobnost schválení zákona, který
umožní odcházet do dùchodu všem
horníkùm alespoò o pìt let døíve /pøi
splnìní potøebných podmínek/.
V závìru jednání byl pøedseda
Pytlík schválen jako zástupce zamìstnancù v Poradním sboru Úøadu
práce ÈR, poboèky v Karviné. K posledním informacím pak patøilo oznámení pøedsedy z firmy Caterpillar Jiøího Kožušníka, že v závìru roku dojde v jejich spoleènosti k odstávkám
vzhledem k nedostatku zakázek a
sdìlení pøedsedy Tomáše Gulèíka z
AWT Rekultivace, že jsou u nich propouštìni specializovaní øidièi a pozdìji jsou místo nich najímáni ménì
kvalifikovaní zamìstnanci.
redakce ZB
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Snímek ze zasedání Rady SHO v Havíøovì už na novém pracovišti, ale stejné adrese v Junácké ulici è.3...

Tak už jsem zaèal sportovat, Karle!
Jo? A jaký sport dìláš?
Lehkou atletiku, zaèal jsem vrhat stín...

Horníci by mìli jít døíve do dùchodu
Ministrynì práce a sociálních vìcí Michaela Marksová se chystá pøedložit vládì návrh zákona, který bude s pøedstihem øešit možné sociální dopady na zamìstnance v
hornictví v Moravskoslezském kraji, zpùsobené útlumem tìžby uhlí. Nová legislativní
úprava umožní 3500 horníkùm døívìjší odchod do starobního dùchodu.
Návrh zákona je reakcí zejména na souèasnou situaci v OKD, a.s., ale i v dalších
spoleènostech v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a vznikl na základì jednání s Odborovým svazem pracovníkù hornictví, geologie a naftového prùmyslu.
„Stát si musí vážit tìch zamìstnancù, kteøí celý život pracovali v tìžkých a nebezpeèných podmínkách jako horníci. Nesmíme takovým lidem znepøíjemòovat život a nutit je pár let pøed øádným dùchodem hledat novou práci v jiném oboru. Jsme povinni v
takových chvílích zajistit tìmto lidem dùstojný odchod z pracovního života,“ uvedla ministrynì Marksová.
Návrh upravuje v zákonì o dùchodovém pojištìní nižší dùchodový vìk nìkterých
horníkù o 5 let vèetnì zvláštního zpùsobu stanovení procentní výmìry starobního dùchodu tìchto horníkù. Podmínkou pro snížení dùchodového vìku bude odpracování
pøíslušného poètu smìn pod zemí v hlubinných dolech; obecnì se bude jednat o 3300
smìn s tím, že v nìkterých specifických pøípadech (skonèení zamìstnání v hornictví z
dùvodu dosažení nejvyšší pøípustné expozice nebo zamìstnání v uranových dolech)
postaèí nižší poèet tìchto smìn. V návaznosti na to se v zákonì o organizaci a provádìní upravuje evidenèní povinnost hornických zamìstnavatelù, aby podmínky pro snížení dùchodového vìku mohly být prokázány potvrzením tìchto zamìstnavatelù. Finanèní náklady spojené s navrhovanou úpravou budou záviset na poètu horníkù splòujících stanovené podmínky, který se bude vyvíjet v návaznosti na rozsahu útlumu
tìžby. Tyto dodateèné náklady však budou rozloženy v èase tak, jak budou jednotliví
horníci splòovat stanovené podmínky a jak se bude snižovat rozsah tìžby. Pøi snížení
poètu horníkù o 25 procent by náklady do roku 2070 èinily v tomto období celkem 26 miliard korun, a pokud by se poèet horníkù snížil až o 70 procent, èinily by tyto náklady v
tomto období celkem cca 50 miliard korun.
Návrh zákona se v souèasné dobì nachází v meziresortním pøipomínkovém øízení
a po jeho skonèení plánuje MPSV pøedložení zákona na jednání vlády. Zákon by mìl
nabýt úèinnosti v prùbìhu roku 2015. Ministerstvo souèasnì navrhuje úpravu naøízení
vlády o stanovení dùchodového vìku a pøepoètu starobních dùchodù nìkterých horníkù, kteøí zaèali vykonávat své zamìstnání pøed rokem 1993. Navrhovanou zmìnou tohoto naøízení vlády se vypouští dosavadní omezující podmínka spoèívající v tom, že
pøíslušný poèet smìn pod zemí pro snížení dùchodového vìku podle tohoto naøízení
musel být získán jen pøed rokem 2009. Touto úpravou se tak rozšíøí okruh horníkù, na
které se toto naøízení bude vztahovat. Rovnìž návrh novely tohoto naøízení vlády byl
již rozeslán do meziresortního pøipomínkového øízení. Úèinnost této novely se navrhuje již od prvního dne druhého kalendáøního mìsíce po vyhlášení, tedy døíve, než nabude úèinnosti navrhovaný zákon.
(lev)

Z pravidelné porady ZIBP na Paskovì
Dùl Paskov 8. øíjna „hostil“ závodní inspektory bezpeènosti
práce /ZIBP/ z celého revíru. V úvodu vystoupil pøedseda místní odborové organizace Rostislav Palièka, aby pøivítal pøítomné ZIBP.
Na jeho slova navázal bezpeènostní
technik dolu Ing. Zdenìk Potenský, který
se vìnoval hlavnì úrazové statistice, jež
právì pro Dùl Paskov nevyznívá pøíznivì. Za prvních 9 mìsícù bylo v OKD zaznamenáno 142 registrovaných úrazù, z
toho pìt smrtelných. Nejvíce pracovních
úrazù vzniklo pøi pádu horniny (37), dále
pøi chùzi (28) a na tøetím místì je jako
zdroj úrazu manipulace s materiálem
(20). Pozornost vìnoval také srpnovému

úmrtí paskovského zamìstnance, který
byl po hlášené nevolnosti pozdìji nalezen u pásového dopravníku v bezvìdomí. Hovoøil i o prevenci, do níž patøí rovnìž autotrénink, pøi kterém by se mìla
zlepšit pozornost pracovníkù v provoze.
Tématem byly také „skoronehody“, kdy
dojde k porušení pøedpisù, ale nevznikne
žádná škoda na majetku nebo zdraví pracovníkù. Tyto pøípady by se mìly stát
zdrojem pouèení, které by mìlo obdob-

ným situacím zabránit. Na jednání se dostavil také vedoucí útvaru BOZP ze Závodu úpraven Ing. Martin Sedláèek, který
navázal na vystoupení svého kolegy a vyzval pøítomné, aby 26 úsekových inspektorù bezpeènosti práce /ÚIBP/ ukázalo
vìtší aktivitu na poli BOZP. Mohla by tak
vzniknout vìtší „zpìtná vazba“.
V dalším prùbìhu porady vystoupil
SIBP Ing. Vladimír Potomák, který se zamìøil na plán práce, který zahrnuje nejbližší školení ÚIBP na dolech ÈSM a
ÈSA a fárání Výboru pro BOZP.
Závìr jednání pak byl vìnován problematice „ohrožení chorobou z povolání“,
jejímiž základními aspekty se ve své
pøednášce zabýval SIBP Ing. Ivo Kavka.

p
Snímek z porady ZIBP na Paskovì - zleva Ing.V.Potomák, R.Palièka a Ing.I.Kavka...

Nezamìstnanost v našem kraji zatím pomalu klesá…

Lze to oèekávat i do budoucna?
Poèet evidovaných uchazeèù o zamìstnání v Moravskoslezském kraji (MSK) k 30.09.2014 poklesl o 285 na celkových
83 301. Souèasnì se o 0,1 p. b. snížil i podíl nezamìstnaných
osob.
Bìhem záøí 2014 se v MSK novì zaregistrovalo 9 084 osob. Tento poèet byl o
3 564 osob vyšší ve srovnání s letošním
srpnem, naproti tomu meziroènì jen o 25
osob nižší.
V našem kraji v prùbìhu záøí letošního
roku odešlo z evidence (ukonèená evidence, vyøazení uchazeèi) celkem 9 369
osob. Bylo to více jak oproti pøedchozímu
mìsíci (+3 094 osob), tak i ve srovnání s
loòským záøím (+1 386). Z jejich souhrnného poètu pak do zamìstnání nastoupilo 5 765 (61,5 %) lidí bez práce. Bylo jich
více jak v srpnu t. r. (+1 760), tak i meziroènì (+1 705).
K 30.09.2014 bylo ÚP ÈR, Krajskou
poboèkou v Ostravì registrováno 41 625
žen a jejich podíl na celkovém poètu
uchazeèù o zamìstnání byl 50,0 %. V evidenci bylo 8 529 osob se zdravotním postižením, tj. 10,2 % z celkového poètu registrovaných lidí bez práce. Koncem záøí
t. r. bylo evidováno 4 782 absolventù škol
všech stupòù vzdìlání a mladistvých a jejich poèet se mezimìsíènì o 935 osob
zvýšil, naproti tomu v porovnání se záøím

minulého roku dokonce o 1 276 osob poklesl. Absolventi a mladiství se na celkové nezamìstnanosti podíleli 5,7 %. V prùbìhu záøí se v MSK novì zaevidovalo
2 138 absolventù škol (mezimìsíènì o
1 360 více), z toho nejvíce støedoškolákù
(1 091 osob), u nichž nejèastìji vystudovanými obory byly Ekonomika a podnikání a Hotelnictví a turismus, dále pak Informaèní technologie a Gymnázium. Za nimi následovali vyuèenci (801 osob), u
nichž pøevažoval obor Kuchaø-èíšník, práce ve spoleèném stravování a Kadeøník.
Nejmenší novì zaevidovanou skupinou
absolventù byli vysokoškoláci (246
osob), a to pøevážnì z oborù Ekonomika
a management a Hospodáøská politika a
správa.
Ke konci záøí t. r. se o 0,1 p. b. snížil podíl nezamìstnaných osob v MSK (tj. poèet dosažitelných uchazeèù o zamìstnání ve vìku 15 - 64 let k obyvatelstvu stejného vìku), a to na hodnotu 9,7 %.
Vyšší podíl nezamìstnaných osob
než krajský prùmìr (9,7 %) byl zaznamenán opìtovnì ve tøech okresech našeho
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kraje, a to v bruntálském (12,4 %), karvinském (12,2 %) a v ostravském
(11,2 %). Naopak nižší podíl byl znovu dosažen v okrese Opava (7,8 %), Nový Jièín (7,0 %) a Frýdek-Místek (6,9 %).
V databázích ÚP ÈR, Krajské poboèky v Ostravì bylo k 30.09.2014 registrováno celkem 5 300 volných pracovních
míst. Jejich souhrnný poèet byl vyšší jak
ve srovnání s pøedchozím mìsícem
(+488 míst), tak i meziroènì (+2 051). Na
jedno volné pracovní místo pøipadalo v
prùmìru 15,7 uchazeèe, z toho nejvíce v
karvinském (32,8) a bruntálském (27,2)
okrese. Mezi nejèastìji novì nahlášenými volnými pracovními místy v prùbìhu
záøí pøevažovala místa pro pomocné pracovníky ve výrobì, nástrojaøe a pøíbuzné
pracovníky, zedníky, kamnáøe, dlaždièe
a montéry suchých staveb, dále pak pro
pracovníky ostrahy a bezpeènostních
agentur, sváøeèe, øezaèe plamenem a pájeèe.
Letos v záøí podpoøil ÚP ÈR, Krajská
poboèka v Ostravì prostøednictvím nástrojù a opatøení APZ vznik celkem 692
pracovních míst pro nejobtížnìji umístitelné skupiny uchazeèù o zamìstnání.
Nejvíce z nich, a to 485 spoleèensky úèelných pracovních míst (pøedevším jako
všeobecní administrativní pracovníci,
prodavaèi v prodejnách a èíšníci a servírky; nejèastìjším oborem èinnosti u
SÚPM - SVÈ byly masérské, rekondièní
a regeneraèní služby) a 99 míst v rámci
veøejnì prospìšných prací (zejména v
profesi uklízeè veøejných prostranství).
Za letošní leden až záøí bylo finanènì
podpoøeno již celkem 6 404 pracovních
pøíležitostí. Bìhem záøí 2014 bylo v našem kraji do rekvalifikací novì zaøazeno
822 uchazeèù a zájemcù o zamìstnání
(u „klasických“ rekvalifikací nejvíce osob
do kurzu základy obsluhy osobního poèítaèe; u zvolené rekvalifikace pøedevším
do kurzù svaøování a k získání øidièských
oprávnìní) a za devìt mìsícù t. r. jich bylo úhrnem 4 678. Z tohoto celkového poètu pak do zvolené rekvalifikace nastoupilo 3 415 uchazeèù a zájemcù o zamìstnání.
Z informací poskytnutých ÚP ÈR, Krajskou poboèkou v Ostravì.
red

ÈMKOS: zvýšení platù ve veøejné sféøe
už od listopadu je velmi dobrá zpráva
Platy státních zamìstnancù vzrostou o 3,5 % už od 1. listopadu 2014. Zvýšením tarifù vládní kabinet Bohuslava Sobotky
plní tripartitní dohodu a ÈMKOS toto rozhodnutí vítá.
„Vláda se tak snaží postupnì napravit propady reálných platù a drastické snížení odmìòování zamìstnancù v rozpoètové sféøe, které má
na svìdomí Neèasova vláda. Každé
navýšení pøíjmù zamìstnancù je významným pøíspìvkem k posílení
kupní síly obèanù a podpoøe ekonomiky,“ uvedl Josef Støedula, pøedseda ÈMKOS.
Platy hasièù, policistù, vojákù, uèitelù, pracovníkù v kultuøe nebo napøíklad zamìstnancùm úøadù práce
a finanèních úøadù se tak už v letošním roce zvýší mìsíènì prùmìrnì o
650 korun. Jedná se o nejvyšší nárùst platù zamìstnancù v této oblasti
od posledního zvýšení tarifù v roce
2009. Na schválené zvýšení poputuje vèetnì odvodù necelá 1 miliarda
korun. Tato èástka bude pokryta z
úspor v letošních pùvodnì plánovaných výdajích. Markéta Seidlová,
místopøedsedkynì ÈMOS školství
uvedla, že zvýšení tarifní èásti platù
pedagogických i nepedagogických
zamìstnancù je i výsledkem mnoha
jednání s ministrem školství Marce-
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lem Chládkem (ÈSSD), který situaci
v odmìòování plnì chápe a konkrétnì prokazuje zájem zlepšit platovou
úroveò školských pracovníkù.
„Vysoce oceòujeme, že vláda pøistoupila k narovnání nespravedlivì
zdeformovaných platù ve státní správì a využila možnosti už letos provést èásteènou nápravu, zdùraznil
Jan Rovenský, pøedseda Odborového svazu státních orgánù a organizací.
Zamìstnancùm ve zdravotnictví a
sociálních službách se ale platy zvýší až od ledna, navýšení od listopa-

du blokuje podle ministra zdravotnictví tzv. úhradová vyhláška. "Rozhodnutí vlády mì zaskoèilo," øekla
pøedsedkynì zdravotnických odborù Dagmar Žitníková. Podle svých
slov mìla po jednáních s ministrem
zdravotnictví za to, že 3,5 procenta
navýšení jsou naprosto jasná. Ministr zdravotnictví Svatopluk Nìmeèek
(ÈSSD) po jednání vlády novináøùm
øekl, že spoleènì s hejtmany vyzve
øeditele nemocnic, aby na konci roku
vyplatili svým zamìstnancùm mimoøádné odmìny. "Budou zhruba odpovídat tomu rozdílu za ty dva mìsíce
po 3,5 procentech. Vìøím, že to bude znaèná èást nemocnic," uvedl Nìmeèek.
(kaš)

Strojvùdci nìmeckých DB opìt stávkovali
za vyšší mzdy a kratší pracovní dobu
Nejvìtší nìmecký železnièní dopravce Deutsche Bahn (DB) zaèal v polovinì øíjna omezovat provoz kvùli stávce strojvùdcù. Protestní akce postihla
všechny vlaky na nìmeckém území. Od konce srpna je to už ètvrtá stávka na
nìmecké železnici.
Odborový svaz strojvùdcù (GDL) svolal stávku s cílem vydobýt si od ledna
zvýšení platù o pìt procent a zkrácení pracovní doby z 39 na 37 hodin týdnì.
Od konce srpna je to už ètvrtá stávka na nìmecké železnici a zatím nejdelší dva pøedchozí protesty trvaly tøi hodiny, jeden devìt.
Vedení Deutsche Bahn rozhodnutí strojvùdcù kritizuje. Železnièní spoleènost tvrdí, že je ochotna jednat se strojvùdci o kompromisu. Požadavky odborù však považuje za nesplnitelné, strojvùdcùm nabízí zvýšení mezd o dvì
procenta. Odbory jsou proto pøesvìdèené, že jedinou možností, jak prosadit
své požadavky, je stávka.
(kov)

p
Snímek z tiskové konference po jednání premiéra Sobotky (uprostøed) s
prezidentem Matyášem (vlevo) a pøedsedou odborù Antonivem (vpravo)...

Premiér jednal s podnikateli
a odbory ve stavebnictví
Premiér Bohuslav Sobotka (ÈSSD) se sešel nedávno v Poslanecké snìmovnì Parlamentu ÈR s prezidentem Svazu podnikatelù ve stavebnictví ÈR (SPS) Václavem Matyášem a pøedsedou Odborového svazu Stavba ÈR Stanislavem Antonivem.
Jednali o tom, co vláda mùže konkrétnì udìlat pro rozvoj stavebnictví, ze kterého bylo v nìkolika uplynulých letech
hospodáøské krize propuštìno více než
50 tisíc zamìstnancù.
Premiér Sobotka zdùraznil, že øada
podpùrných opatøení obsahuje již programové prohlášení vlády a na jejich
uskuteènìní vláda již pracuje. V prvé øadì to jsou impulsy rozpoètové a poté i legislativní. „Patøí sem operaèní program
Doprava a v jeho rámci èerpání financí z
fondù Evropské unie v rozsahu 160 miliard korun, které budou investovány do
rozvoje liniových staveb a železnictví a
silnièní infrastruktury. Dalším zdrojem financí pro stavebnictví Integrovaný operaèní program, který rovnìž èerpá finance z evropských fondù. Vláda v tomto
rámci pøipravuje investice do rozšíøení kapacity mateøských a základních škol,
kam bude alokováno zhruba 12 miliard
korun, což bude výrazný impuls pro stavebnictví. Druhá dùležitá oblast je investice do sociálního bydlení, kam bude v
pøíštích letech investováno 16 miliard korun z evropských fondù.“
Podle premiéra v tuto chvíli nejsou
hlavním problémem pro stavebnictví nedostatek financí, ale legislativní rámec. V
Èesku stále stavebnictví naráží na pøíliš
složité a zdlouhavé povolování staveb a
už jde o územní nebo stavební øízení. Klíèovým úkolem proto bude, aby bìhem
pøíštího roku vláda zaøídila koncentraci
územního a stavebního øízení do jednoho procesu. To je klíèovou podmínka ke
zrychlení výstavbu, i tu veøejnou, v Èeské republice. Patøí sem i novela zákona o
veøejných zakázkách.
Oba další øeèníci ocenili zájem a aktivity premiéra i celé vlády v oblasti stavebnictví. „Krize ve stavebnictví není jen problémem stavebních firem, ale celého národního hospodáøství. Je za tím tøeba vidìt zamìstnanost a ztrátu pracovních
míst. Oceòujeme, že vláda pomoc sta-

vebnictví zahrnula i do pøípravy státního
rozpoètu pro pøíští rok, což se dotýká jak
Státního fondu dopravní infrastruktury,
tak i rozvoje bydlení. Tato vláda upøednostòuje investice nejen slovy a to je
dobøe,“ øekl pøedseda SPS Václav Matyáš. „Za uplynulých pìt let pøišlo ve stavebnictví o práci 58 tisíc zamìstnancù, to
je hrozné èíslo,“ øekl pøedseda Odborového svazu Stavba Stanislav Antoniv. Sociální partneøi ve stavebnictví se snažili
tyto ztráty a problémy øešit vlastními silami. „Naprosto jsem nechápal až zloèinnou politiku Neèasovy koalièní vlády, že
odmítaly za této situace využít multiplikaèní efekt ve stavebnictví. Proto chci podìkovat premiérovi za jeho zájem aktivní
pøístup k øešení našich problémù. Chtìl
bych v této souvislosti požádat, aby pøi zadávání veøejných zakázek pro stavebnictví nebyla hlavním kritériem nejnižší cena, ale byly vybírání stavební firmy, které
se chovají ke svým zamìstnancùm slušnì, aby nedocházelo k tomu, že výbìrová øízení vyhrávají firmy, které leze oznaèit podobnì jako u podomních prodejcù
za šmejdy. Ti se potom veøejnì chlubí, jak
dosahují zisky i z toho, že preferují práci
lidí na èerno pøes rùzné pochybné zamìstnanecké agentury. Veøejnì zakázky
by dostávat slušné firmy, které odvádìjí
kvalitní práci. U našich sousedù, v Rakousku i Nìmecku, se pøihlíží i k tomu,
zda je ve firmì s odbory uzavøená kolektivní smlouva, zda se firma stará o bezpeènost a ochranu zdraví zamìstnancù
pøi práce, o kvalitu práce a podobnì. Pokud by tomu tak nebylo, byly by to vyhozené investice oknem. Jsem rád, že jsme
i v tomto našli jak s prezidentem Matyášem, tak i s premiérem Sobotkou shodu.
Jednali jsme i o uèòovském školství. Zamìstnanci ve stavebnictví stárnou. Prùmìrný vìk øemeslníkù je nad 50 let je 42
procent. Proto jsem rád, že jsme se shodli na obnovì uèòovského školství,“ øekl
Antoniv.
(kov)

Hasièùm i policii vzrostou od ledna mzdy
Prùmìrný plat u policie se pøíští rok meziroènì zvýší o 1500 na zhruba 31 500 korun. U hasièù se prùmìrné mzdy zvýší o stejnou èástku na 33 600 korun. Platy pøíslušníkù bezpeènostních sborù by mìly rùst i po zvýšení o 5 %, které nedávno oznámila
vláda. Ministr vnitra Milan Chovanec (ÈSSD) by je rád dorovnal na úroveò pøed úspornými opatøeními Neèasovy a Kalouskovy pravicové vlády. Na nedávné tiskové konferenci to uvedli policejní prezident Tomáš Tuhý a generální øeditel hasièù Drahoslav Ryba. “Není to žádné zásadní pøidání. Pouze vracíme policistùm a hasièùm to, co jim pravicové vlády vzaly," prohlásil ministr Chovanec. Podle nìj došlo v rámci úsporných
opatøení pøedchozích kabinetù ke snížení platù bezpeènostních složek o 10 %. Souèasné vládì se podaøilo z tìchto 10 % policistùm a hasièùm vrátit 7 procentních bodù.
Kromì zmínìného nárùstu o 5 % v období mezi listopadem a lednem se platy zvýšily
už v prùbìhu roku o 2 %. Pøedseda Odborového svazu hasièù Zdenìk Oberreiter Esondám øekl, že hasièské odbory zastupují všechny zamìstnance a ti jistì ocení, že se podaøilo vrátit lidem peníze, které jim sebraly pravicové vlády. Hasièi na konkrétních pøíkladech vidí, že se odbory zasazují o jejich práva a potøeby. „Má to i další efekt, v rámci
Èeskomoravské konfederace odborových svazù jsme jedním ze sedmi èlenských svazù, který zaznamenává nárùst èlenské základny. Hasièi tak konkrétnì ocenili, že se
snažíme vyjednat spravedlivé odmìòování jejich nároèné práce a další bonusy. A když
není jiného východiska, odbory dokázaly zorganizovat za Neèasovy vlády do té doby
nevídanou demonstraci státních zamìstnancù, které se ve svém volnu v nebývalém
poètu aktivnì zúèastnili i hasièi a policisté,“ pøipomnìl pøedseda Oberreiter. Ocenil rovnìž snahu ministra vnitra a celé Sobotkovy koalièní vlády o dialog s odbory.
Ministr vnitra Milan Chovanec na závìr uvedl, že další zvýšení bude následovat,
aby se èástky na výplatních páskách dostaly zpìt na úroveò, kde byly pøed zahájením
rozpoètových škrtù. "Stále ještì máme ambici ty 3 %, která chybí, nahrazovat postupnì," oznámil. Zdroj: Esondy

Nezamìstnanost v severních Èechách poroste…

Severoèeské doly budou propouštìt,
i když vykazují rekordní zisky
Do konce roku hodlají Severoèeské doly propustit do konce
roku asi 350 lidí. Øekl to èlen pøedstavenstva Vladimír Budinský. Spoleènost propouštìní zdùvodòuje zvyšováním nákladù na energie a na èastìjší údržbu nerovnomìrnì využívaného a více opotøebovávaného zaøízení.
Odboráøi pøièítají propouštìní neúspìšným akvizicím skupiny v zahranièí. Organizaèní zmìna se týká
zhruba šesti procent zamìstnancù.
Z propouštìných osob je pøibližnì
ètvrtina technikù a tøi ètvrtiny tvoøí
dìlnické profese. Firma pùsobí v
okrese Chomutov, Most a Teplice.
Skupina ÈEZ avizovala propouštìní
kvùli úsporám již døíve, podle mluvèího se mìlo týkat napøíklad èásti administrativních pracovníkù na centrále.
"Na každém ze tøí úøadù práce se
bude jednat øádovì o desítky nových
zájemcù," uvedl Budinský. Bez práce je jen na Chomutovsku bezmála
10 tisíc lidí, nezamìstnanost se pohybuje okolo 11 procent.

"Rozhodlo se, že se náklady musí
plošnì snížit o 17 procent, a nejjednodušší je ušetøit na lidech," øekl
Šimon Vohar ze Severoèeského
sdružení odborových organizací dùlního prùmyslu.
Odboráøi žádné demonstrace proti propouštìní nechystají. "Lidi se bojí o práci, nejsou schopni svou nespokojenost nìjak hromadnì vyjádøit. Obracíme se na místní politiky,"
øekl Vohar.
"Opatøení jsou nutná pro udržení
stabilního hospodaøení spoleènosti.
Organizaèní zmìna neovlivní bezpeènost práce v povrchových dolech
a nedotkne se ekologického programu budování ochranných opatøení
pro okolní mìsta a obce, rekultivace

a obnovy krajiny po tìžbì," uvedla
spoleènost. Severoèeské doly budou propouštìt, i když loni hospodaøily s provozním ziskem 5,1 miliardy
korun, což bylo nejvíce od vzniku firmy v roce 1994.
"ÈEZ se k nám chová jako ke kolonii, jenom nás pumpuje," míní Vohar.
Podle nìj selhala kontrolní role státu, jenž je majoritním vlastníkem
energetické skupiny.
Severoèeské doly zamìstnávaly
ke konci roku ve dvou dolech 3257
lidí, v dceøiných spoleènostech dalších témìø dva tisíce osob. Vìtšina
uhlí z dolù SD konèí v tepelných elektrárnách ÈEZ.
Tìžební firma ještì v dubnu 2010
prohlašovala, že v pøíštích pìti letech nepoèítá s žádným výrazným
propouštìním. Nejvìtší útlum hornictví postihl havíøe v 90. letech, kdy
na severozápadì Èech pøišlo o práci
30 tisíc horníkù.
(lev)

Sociální dialog hraje v souèasné dobì dùležitou roli…

Naši pøedstavitelé navštívili Maïarsko
O tom, že pøedstavitelé našeho svazu sbírají zkušenosti také od kolegù v jiných zemích, èasto nepíšeme. Proto jsem využil možnosti pøedat našim ètenáøùm informace ze zprávy ze zahranièní cesty do Maïarska, která se konala 23. až 25. záøí
2014.
Jejím cílem byl sociální dialog v tìžebním prùmyslu, a proto byl úèastníkem za zamìstnavatelský svaz
JUDr. Václav Amort a za náš odborový svaz Jaromír Franta /místopøedseda OS PHGN/, Mgr. Markéta
Marinková /právnièka/, Ing. Irma Procházková /pøekladatelka/ a Ing. Jaromír Pytlík /pøedseda SHO/.
K prvnímu jednání došlo hned po
pøíjezdu naší delegace do Budapešti
23.9.2014 v pozdních odpoledních
hodinách. Se zástupci hornických
odborù Maïarska a zástupci zamìstnavatelù diskutovali naši kolegové hlavnì o energetické bezpeènosti obou státù a pøístupu k sociálnímu dialogu.
Dùležitost zajištìní energetické
bezpeènosti ukázala i poslední plynová krize. Maïarská vláda pøijala v
èervnu 2011 dokument tzv. "Národní
energetická strategie 2030", který
schválil parlament. Strategie je postavena tak, aby byla zajištìna konkurenceschopnost, udržitelnost a

bezpeènost maïarské energetiky.
Základními rysy této strategie je šetøení energií, modernizace elektráren, prodloužení životnosti jaderné
elektrárny Paks s pøípadnou dostavbou nových blokù (zvýšení podílu jaderné elektrické energie) a zvýšení
výroby energií z obnovitelných zdrojù.
V rozložení energií v Maïarsku
pøedstavuje ropa asi 25 % z celkových dodávek primárních energií,
zemní plyn má nejvìtší podíl, a to
38 % a uhlí tvoøí 11 % z celkových dodávek primárních energií. Obnovitelné zdroje energií jsou ve výši 8 %.
Zástupci maïarské i èeské strany
se jednoznaènì shodli na nutnosti
zachování co nejvìtší sobìstaènosti
ve vztahu k energiím. Rovnìž je tøeba pøihlížet k specifickým problémùm jednotlivých regionù ve vztahu
k sociálním problémùm, nezamìstnanosti apod. Zástupci maïarské
strany též informovali o negativním
postoji státu k sociálnímu dialogu
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Snímek z jednání našich kolegù s maïarskými odboráøi...

vèetnì degradace tripartity.
Pøíští den naše delegace navštívila poslední uhelný hlubinný dùl v Maïarsku dùl Markushegyi. V blízkosti
tohoto dolu je spalovací Vertešská
elektrárna (která provozuje dùl), patøící státním Maïarským energetickým závodùm (MVM). Vértesi je jednou z posledních spalovacích elektráren v Maïarsku. V pøípadì Vertešské elektrárny finance z energetiky kompenzující ztráty pøi tìžbì a dosahovaly roènì asi 540 milionù korun. Elektrárna postupnì pøejde na
obnovitelné zdroje. Do roku 2015 bude využívat uhlí, které však nakoupí
jinde. Dovoz vyjde levnìji než vlastní
tìžba. Z Evropské komise pøišlo naøízení, že dotace na spalování fosilních paliv budou ukonèeny.
Úèastníci setkání se nejprve setkali se zástupci vedení dolu a se zástupci odborù. Diskutovalo se o pøípravì dolu na ukonèení tìžby. Na
tomto dole pracuje cca 560 zamìstnancù. Dùl má roèní produkci ve výši
600 tisíc tun hnìdého uhlí. Po absolvování bezpeènostního školení
úèastníci sfárali do dolu, a to až do
spodní úvrati porubu. V porubu byl
provozován dobývací kombajn, odtìžení bylo provádìno høeblovými a
pásovými dopravníky. Zvláštností tohoto dolu je dùlní úpravna uhlí. Na
povrchu je veškerá tìžba dopravována po pásových dopravnících až
do nedaleké Vertešské elektrárny.
Po vyfárání následovalo setkání se
zástupci odborù v nedaleké restauraci, kde se hovoøilo zejména o sociálních aspektech ukonèení tìžby. Zástupci maïarské strany informovali
též o hornických tradicích a každoroèních hornických slavnostech, které v této oblasti probíhají a mají stále
vìtší popularitu, vèetnì soutìže v tlaèení (vyøazených dùlních) vozíkù.
Služební cesta tak splnila svùj
úèel navzájem se informovat o problematice tìžby uhlí a energetiky.
redakce ZB
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Snímek z pøípravy øíjnové besedy Klubu pøátel Hornického muzea v Ostravì...

Polské mìsto Jastrzebie v Havíøovì
Øíjnová beseda Havíøovské poboèky KPHMO byla vìnována hornické historii v podání našich polských pøátel z tamìjšího muzea a sdružení SITG. Na
úvod pøedseda poboèky informoval èleny o 18.Setkání Sdružení hornických
mìst a obci v Èeském Krumlovì ve dnech 26.-28.záøí.
Akce to byla velice nároèná z pohledu prùchodnosti mìsta a navíc kumulací tøí akcí do jednoho víkendu. Jeden prùvod byl hornický a proti nám šel
druhý prùvod složený z turistù všech národností. Nicménì byl to pro úèastníky pøíjemný zážitek v kulisách støedovìkého mìsta a pro Havíøováky pøíjemná povinnost, nebo primátor našeho mìsta obdržel symbolické svìtlo k poøádání 19. setkání v pøíštím roce v Havíøovì. Po blahopøání jubilantùm klubu
dostal slovo náš host historik M.Boratyn. Povedl nás hornickou historií mìsta Jastrzebie Zdroj, která pro mnohé z nás byla velkou neznámou. Uhlí se
zde našlo již koncem 19. století, ale díky velkému výronu metanu nebyla jeho
tìžba spuštìna. Našel se pøitom vydatný zdroj solanky, což umožnilo podnikavému hrabìti Felixi von Koenigsdorff založit zde láznì. V šedesátých letech hlad po uhlí a devizách spustil pøekotný rozvoj hornické èinnosti a z malé
obce o dvou tisících obyvatelích se stalo nové mìsto s poètem 120 tisíc lidí,
zejména horníkù. Tato historie živì pøipomíná vznik Havíøova. Jediný rozdíl
je v tom, že naše mìsto bylo postaveno v prostoru, kde se nepoèítá s tìžbou,
kdežto Jastrzebie leží na bohatém ložisku, kde není vylouèeno v budoucnosti dobývání koksovatelného uhlí. Rozvoj šachet ale znamenal konec lázeòské èinnosti, kterou pøipomíná pouze pojmenování „Zdroj“ v názvu mìsta.
Na spoustì dokumentárních snímkù jsme sledovali výstavbu šachet Jastrzebie, Moszczenica, Zofiowka, Borynia a Pniowek. Pro nás byl zajímavý pøístup v budování tìžních vìží šachty Pniowek - 80m vysoká a 5700t tìžká vìž
byla sestavena mimo jámu a následnì o nìkolik desítek metrù pøesunuta na
své místo. V souèasné dobì prožívá polské hornictví stejné existenèní problémy, i když naši sousedé patøí k revíru s dobrou kondicí spolu s oblastí Bogdanka na východì Polska. Došlo i na vzpomínky ze 70. let, období družby
mezi Duklou a Jastrzebiem a také na trampoty technikù z ÈSM, když pøi vracení zapùjèeného vratu chybìly potøebné písemnosti a zaøízení se obraznì
øeèeno pašovalo zpìt do Polska. Do besedy se zapojili postupnì všichni naši
hosté z SITG. Radní Ing.E.Heczko pøipomnìl i historii vzájemné družby mezi
našimi mìsty. Na závìr podìkoval pøedseda hostùm za velice kvalitní pøednášku a pozval zúèastnìné na filmové odpoledne do stálé expozice na téma
Dùl František na 20. øíjna a na listopadovou besedu s tiskovým mluvèím OKD
M.Siebrtem, kde bude téma budoucnosti hornictví pokraèovat. Diskuse se
tradiènì protáhla do pøilehlé kavárny, kde pøišla øeè i na výsledky voleb a
zejména na fotbalové utkání s Kazachstánem.
－
jn-

Svìtový den za dùstojnou práci
Mezinárodní odborová konfederace (MEOK) vyhlásila i v letošním
roce Svìtový den za dùstojnou práci
(WDDW), který se konal 7. øíjna
2014. Odbory na všech kontinentech organizovaly nejrùznìjší aktivity proti prekérním pracovním podmínkám, za zamìstnanost a odborová a zamìstnanecká práva. Jak
uvádí MEOK, velký poèet pracujících èelí nejistotì ve svém zamìstnání a nejvìtší úrovni nerovností v
historii lidstva. Polovina pracujících
rodin zaznamenala v posledních
dvou letech nezamìstnanost nebo
zkrácenou pracovní dobu a 1,2 miliardy lidí stále žije v extrémní chudobì.
Základní právo na zastupování
prostøednictvím odborù a na kolektivní vyjednávání je v mnoha zemích
ohroženo a v jiných zemích pod pøímým útokem. Zamìstnavatelé se dokonce snaží podkopávat právo na
stávku, èímž zpochybòují dlouhá desetiletí právního uznání tohoto nejzásadnìjšího práva v rámci MOP.

Mezi hlavními tématy, na které
MEOK zamìøil letošní Svìtový den
za dùstojnou práci, jsou také udržitelný rozvoj a klimatické zmìny, které zpùsobují nerovnováhy a nerovnosti v globální ekonomice. Dùvodem je, že pøíliš mnoho vlád selhává
v budování udržitelné budoucnosti
pro pøíští generace a v ochranì pracujících lidí. Katastrofy související s
poèasím a klimatickými zmìnami nièí životy a živobytí lidí, a proto je tøeba vìnovat tìmto problémùm vìtší
pozornost.
MEOK vyzývá politické pøedstavitele, aby našli odvahu k uzavøení globální klimatické dohody. Na mrtvé
planetì nebudou pracovní místa,
avšak pokud vlády budou jednat o
snižování uhlíkového zneèištìní a o
vybavení komunit a prùmyslových
odvìtví pro nadcházející klimatické
výzvy, bude vytvoøeno mnohem více
pracovních míst.
red
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Aktuální témata pro tuto dobu...

Koupili jste vùz se stoèeným tachometrem?
Koupili jste ojetý vùz s ujištìním, že stav ujetých kilometrù
na tachometru odpovídá realitì, a posléze zjistili, že to není
pravda? Nevzdávejte to, s prodejcem je možné jednat a bránit
svá práva.
Stáèení tachometrù je u nás nejrozšíøenìjším nešvarem pøi prodeji
ojetých vozidel. Zhruba 40 % nabízených ojetých automobilù má nelegálnì upravený stav tachometru.
Nejèastìji je tachometr stoèen o 100
až 120 tisíc kilometrù. Z analýzy vzorku jednoho tisíce ojetých vozù nabízených na trhu vyplývá, že vozidla,
jejichž stáøí odpovídá vyššímu kilo-

ZE SVÌTA
HORNICTVÍ
Výroba hliníku zaèíná být
pro giganta Alcoa finanènì neudržitelná

Škoda Fabia III v Paøíži 2014
První a nejnovìjší generaci vozu Škoda Fabia /snímky nahoøe/ dìlí patnáct let a statisíce prodaných exempláøù všech karosáøských verzí na nejdùležitìjších svìtových
trzích.
Na karoserii je jasnì znát rukopis šéfdesignéra Jozefa Kabanì a jeho týmu stylistù.
Výrazná pøední èást je koncepènì shodná s Rapidem, což poznáme díky návaznosti
svìtlometù na masku chladièe. Právì protaženìjší pøední svìtla s denními diodami
však vozu dávají pøidanou hodnotu, díky které si jej nespletete s žádným dalším modelem znaèky. Škoda jenom, že diodovou techniku nenajdeme také v zadních svítilnách,
které plní funkci koncového bodu výrazné boèní tornado linie.
Na první pohled pùsobí vnìjší design promyšlenì, neumìle a nesmírnì vyváženì.
Svùj podíl na tom má napravení nešvaru minulé generace, která je vysoká a zároveò
hodnì úzká. Nižší karoserie a delší rozvor náprav tedy udìlaly své, a když se ke všemu pøidá tøešinka na dortu v podobì originálního optického pøíslušenství (kola, polepy
karoserie a decentní aerodynamické prvky), Fabii nikdo nepøehlédne. Urèité možnosti
individualizace pøedstavuje speciální lakování støechy (ve ètyøech odstínech) a velkoplošné støešní okno, které se v rámci modelové øady objeví vùbec poprvé.
Snížení výšky karoserie o 31 milimetrù je jedna vìc, neutrpìl ale prostor nad hlavami posádky? Ani náhodou! Už minulá generace Fabie vyhovìla i dlouhánùm, a aby byl
výsledek novinky efektivnìjší, dostala sedadla ukotvená o 40 milimetrù níže. V redakci
sice ohlednì tohoto faktu vznikly dohady, zda si Škodovka k nižšímu posazu dopomohla pouze snížením svìtlé výšky (sedìli byste blíže silnici, ale nikoli podlaze), ta je
však u nového vozu menší o pouhé dva milimetry (má 133 mm).
Interiér pùsobí vzdušnì, útulnì a pøedevším modernì. Jistì, je vyroben pøevážnì z
tvrdých plastù, zároveò je však výbornì dílensky zpracovaný a dokonce ani prototyp
hatchbacku nemìl problém s povrzáváním. Samotný koncept pøístrojové desky plnì
odpovídá Rapidu a Octavii, a také v tomto pøípadì se setkáváme s mimoøádnì zdaøilou ergonomií. Nebojím se dokonce øíci, že i se zavázanýma oèima bych nastavil klimatizaci (panel je shodný s modernizovaným Polem) a dost možná i multimediální centrum, které má stejné prostøedí jako v Octavii.
Nižší ukotvení sedadel se vpøedu nepodepsalo na menším pohodlí a podepøení stehen, všechny ovládací prvky jsou plnì v dosahu a to vèetnì nikterak dlouhé øadicí páky. Jistì, vzadu se vedle sebe pohodlnì posadí pouze dva dospìlí nebo tøi dìti, ani
dlouháni však nebudou mít problém s umístìním kolen. Vnitøní prahy nejsou nikterak
vysoké a nástupní prostor titìrný, trochu ovšem zamrzí skuteènost, že se nedìlené
zadní sedáky nedají vyklopit (jak tomu bylo u pøedchozí generace Fabie). Po sklopení
opìradel vznikne zhruba 110milimetrový schod, ale také dojde ke zvìtšení objemu zavazadelníku ze základních 330 na 1150 litrù.
Škoda Fabia III bude dostupná s dvojicí zážehových a jedním vznìtovým motorem,
díky rùzným výkonovým variantám však dostáváme celkem šest verzí. Mezi hlavní
pøednosti patøí papírovì nízká kombinovaná spotøeba, se kterou souvisí také nízká
produkce emisí oxidu uhlièitého – všechny agregáty plní normu Euro 6.
Manuální pøevodovka je standardem pro celou motorovou paletu, ovšem pouze v
pøípadì nejsilnìjší dvanáctistovky TSI (81 kW) máte k dispozici šest rychlostních stupòù. V nabídce samozøejmì nechybí ani sedmistupòové DSG, které lze kombinovat se
zmínìným turbomotorem a paradoxnì se slabší verzí vznìtového tøíválce o výkonu
66 kW.
Již podle šestistupòové pøevodovky jsme poznali, že na nás na Strahovì èekala nejvýkonnìjší varianta. Na jízdu s takto vybavenou Fabií si sice ještì poèkáme do poloviny øíjna, první dojmy s jinými motory jsme však již pøed èasem absolvovali a byli pøíjemnì pøekvapeni.
I pouhých nìkolik desítek minut s novou Fabií nás upevnilo v názoru, že se máme
skuteènì naè tìšit. Automobil nepùsobí robustnì a vyváženì pouze na oficiálních fotografiích, ale také v reálu. To se ostatnì týká i vnitøního prostoru, který je navzdory zmìnám proporcí na vysoké úrovni a vyhoví rovnìž vyšším postavám.
Plasty v interiéru jsou sice tvrdé, na druhou stranu však výbornì dílensky zpracované a slícované. Potìšila nás perfektní pozice za volantem, ovládací prvky na dosah rukou a moderní systémy, které známe z Octavie – napøíklad dotykový displej s pøíjemným uživatelským prostøedím nebo startování tlaèítkem.
Našinec zase ocení vìtší zavazadlový prostor s výbornou pøístupností (by s menší
prùchozí výškou pod otevøenými pátými dveømi) a aby toho nebylo málo, také škrabku
na led pod uzavíratelným víèkem nádrže. Zdroj: auto.cz

I proto výrobce hliníku oznámil, že
uzavøe tavírnu hliníku a dvì válcovny plechu v Austrálii. Krok se dotkne
zhruba tisícovky tamních dìlníkù.
Rozhodnutí podle agentury Reuters
dokládá tvrdé podmínky, jimž èelí výroba hliníku v dobì pøílivu nových
èínských kapacit. Uzavøení závodù
zhruba 50 let staré tavírny Point Henry znamená snížení roèní výrobní kapacity o množství, které odpovídá
zhruba desetinì celkové australské
roèní produkce.
"Tato aktiva již nadále nejsou konkurenceschopná a nejsou finanènì
udržitelná nyní ani v budoucnosti,"
uvedl podle Reuters generální øeditel Alcoa Klaus Kleinfeld k uzavøení
nìkterých provozù na výrobu hliníku. Austrálie patøila ve výrobì hliníku
kdysi mezi svìtové giganty. Kvùli
vyšším nákladùm na tìžbu a nižším
cenám komodit se ale propadla na
páté místo. "Nadmìrná nabídka hliníku ve svìtì zdevastovala náš prùmysl," sdìlil podle Reuters Paul
Howes z australských odborù AWU.
Spoleènost Goldman Sachs nedávno snížila svou prognózu vývoje cen
hliníku v tomto roce o tøi procenta na
1700 dolarù za tunu, což je nejníže
od èervence 2009. Problémy má i
tìžaøský gigant Rio Tinto, který loni
odložil plán zbavit se nìkterých ztrátových hliníkárenských zaøízení v oblasti Austrálie a Nového Zélandu,
pro než nenašel kupce. V prosinci požádala o bankrotovou ochranu poslední zbývající tavicí pec v Nizozemsku, Aluminium Delfzijl. Nejvìtší
svìtový producent hliníku, ruský
Rusal odhaduje, že producenti mimo Èínu loni snížili kapacity až o 1,2
milionu tun.
Výrobì hliníku se daøí v Èínì
Výroba hliníku a tedy i hliníkárenský prùmysl ale roste v Èínì. Jen loni se podle odhadù zprostøedkovaných Reuters zvýšila tamní produkce odhadem o šest procent na 21,5
milionu tun. Vyšší výrobu hliníku podpoøily mimo jiné nižší náklady na
energie. Zdroj: Quote.cz

metrovému nájezdu než dvì stì tisíc, jsou stoèena na hodnotu tachometru kolem 160 tisíc kilometrù.
Podle stávající legislativy není stáèení tachometru trestným èinem.
Dlouholeté øešení novely zákona,
která by mohla mimo jiné toto jednání omezit, zatím nedospìlo ke svému závìru. Ovšem prodej auta s nepravdivou informací o poètu najetých kilometrù už legální není a existuje nìkolik možností obrany. Ve
smlouvách s autobazary bývá èasto
uvedeno, že za rozdíl mezi realitou a
stavem tachometru prodávající neodpovídá. Takové ustanovení
smlouvy však znamená pro kupujícího znaènou nerovnováhu v právech,
a tudíž se k nìmu podle obèanského
zákoníku nepøihlíží.
Jako èerstvý majitel vozu se stoèeným tachometrem máte následující možnosti øešení situace. Pokud
je rozdíl v poètu uvedených a skuteènì najetých kilometrù relativnì
malý, požadujte po prodávajícím slevu z kupní ceny pro nesplnìní jakosti
zboží pøi pøevzetí.
Má-li však vozidlo najeto o nìkolik
desítek tisíc kilometrù více, než uvádí tachometr, máte právo od smlouvy odstoupit. Jedná se totiž o porušení smlouvy podstatným zpùsobem, protože prodávající musel vìdìt, že kdybyste mìli pravdivé informace, daný automobil byste si nekoupili. V obou pøípadech se jedná o
klasické reklamaèní øízení a prodávající o nìm musí rozhodnout a o výsledku vás vyrozumìt nejpozdìji do
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Pøíspìvek na stravování
jen pro zamìstnance
Uzavøel jsem dohodu o pracovní èinnosti s pøíspìvkovou organizací. Všem zamìstnancùm je z
FKSP pøispíváno na stravování.
Když jsem se informoval, proè to
neplatí i pro mì, bylo mi øeèeno,
že to neumožòují právní pøedpisy.
Je tomu skuteènì tak?
Zamìstnavatel má pravdu, když
tvrdí, že vám nemohou poskytovat
pøíspìvek na stravování z fondu kulturních a sociálních potøeb. Platná
právní úprava vyhláška è. 114/2002
Sb., o fondu kulturních a sociálních
potøeb, to skuteènì neumožòuje.
Právní pøedpisy, které upravují závodní stravování (ve vašem pøípadì
se jedná o zákon è. 550/2000 Sb. a o
vyhlášku è. 84/2005 Sb.), umožòují
to, aby vám zamìstnavatel poskytl
jedno hlavní jídlo za sníženou cenu
ve výši poøizovací ceny surovin. Muselo by to však být sjednáno v kolektivní smlouvì nebo stanoveno ve
vnitøním pøedpisu.
(zr)

... (tajenka) na pobøeží moøe jsou pøitažlivé
síly Mìsíce a Slunce. Pøitažlivá síla Mìsíce
je vìtší, protože Mìsíc je Zemi blíž. Bìhem
necelých 25 hodin moøe dvakrát stoupá
a nastává pøíliv. Když hladina klesá,
nastává odliv. To znamená, že za 6 hodin
a 12 minut od nejvyššího bodu pøílivu
dosáhne hladina moøe svého minima
a znovu zaène stoupat.
ZKRATKA
ZÁVODNÍHO
KLUBU

OKOUZLENÍ
(BÁSN.)

30 kalendáøních dnù.
Vzhledem k tomu, že pøetoèení tachometru pøi prodeji ojetého automobilu lze kvalifikovat jako trestný
èin podvodu nebo poškozování spotøebitele, lze se obrátit také na Státní
zastupitelství nebo Policii ÈR a podat trestní oznámení.
Pro ty, kteøí si s právním postupem nevìdí rady, jsme pøipravili vzorové dopisy „Odstoupení od kupní
smlouvy pro pøetoèený tachometr“ a
„Trestní oznámení na prodávajícího
auta s pøetoèeným tachometrem“,
které si níže mùžete zdarma stáhnout. S dotazy ohlednì podobných
obchodních praktik se mùžete rovnìž obrátit na poradenskou linku na
telefonním èísle 299 149 009.
Zdroj: dTest
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