
Jak se bude dále postupovat ve vyjednávání mezd pro rok 2012?

V Havířově jednala Rada SHO o kolektivní smlouvě OKD a přípravě na sjezd svazu… 

V Praze se konal VII. Sjezd OS PHGN a následně hned sněm…

Delegáti schválili další směřování našeho svazu

Na odborové půdě je stále co řešit

Zítra se ve Stonavě koná V. Sněm SHO

Řešení sporu před zprostředkovatelem

Odborářské noviny * Číslo 6 * Ročník XXII * 22. března 2012

Na svém pravidelném jednání se 9. března v Havířově sešla 
většina členů Rady SHO. Pod vedením místopředsedy SHO  
Ing. J.Pytlíka bylo nejdříve zkontrolováno plnění usnesení      
z minulé Rady SHO. 

Jednalo se zejména o určení zpro-

středkovatele pro další vyjednávání 

Kolektivní smlouvy OKD pro rok 

2012 – byl vybrán a oběma stranami 

schválen Mgr. R.Cuc. Po posouzení 

situace obě vyjednávací strany obdr-

ží jeho návrh řešení sporu o kolektiv-

ní smlouvu a zaujmou stanoviska. 

Strana odborů se navíc zeptá za-

městnanců v referendu na jejich ná-

zor.

V dalším programu jednání byla 

příprava na Sjezd OS PHGN, který 

se bude konat v Praze 16. března 

2012 s tím, že hned po jeho ukonče-

ní ve večerních hodinách proběhne i 

Sněm OS PHGN. Ing.J.Pytlík zopa-

koval, že naše sdružení navrhuje za 

předsedu svazu Bc.J.Sábela.  

J.Franta bude kandidovat na funkci 

neuvolněného 1.místopředsedy v 

působnosti Čech a Ing.J.Pytlík za ne-

uvolněného 2.místopředsedu v pů-

sobnosti Moravy. Současně navrhu-

je naše sdružení za předsedkyni Re-

vizní komise OS PHGN Ing.T.Kar-

koškovou a členy této komise ve slo-

žení L.Dulová, M.Kračmarová         

a J.Cviček.    

Dále členové rady probírali někte-

ré aktuální problémy a otázky sou-

časné doby – změny ve vedení zdra-

votních pojišťoven (dozorčí a správ-

ní rady se změní v jeden orgán), pří-

prava voleb závodního výboru na Do-

le Paskov, odborová konference u fir-

my Bucyrus atd.

V závěru jednání pak podal SIBP 

Ing.V.Potomák informace k aktuální-

mu stavu v oblasti BOZP  a k obsahu 

bezpečnostních mítinků „SAFETY“, 

kterých se spolu s vedením OKD 

účastní i zástupci odborů. 

Nakonec si členové rady připo-

menuli, že po dvou vrcholných ak-

cích našeho svazu se hned za týden 

23. března 2012 koná Sněm SHO ve 

Stonavě.

                                  redakce ZB

V minulém týdnu byl po dohodě se zaměstnavatelem vybrán zprostředko-

vatel pan Mgr. Radek Cuc. Ten žádost na zprostředkovatele přijal. Nyní se 

zprostředkovatel seznámí s materiály a sdělí smluvním stranám návrh na ře-

šení sporu do 15 dnů. Během těchto 15 dní očekáváme setkání všech stran, 

tedy zaměstnavatele, odborů a zprostředkovatele. 

Po obdržení návrhu zprostředkovatele se zaměstnavatel i odbory vyjádří  

k tomuto návrhu. Řízení před zprostředkovatelem se považuje za neúspěš-

né, jestliže spor není vyřešen do 20 dnů ode dne přijetí žádosti zprostředko-

vatelem. 

S výsledkem řízení před zprostředkovatelem pak seznámíme zaměstnan-

ce a podle výsledku připravíme referendum, ve kterém se budou moci všich-

ni zaměstnanci vyjádřit k navrhovanému růstu mezd!

Při dodržení všech lhůt stanovených zákonem předpokládáme, že se za-

městnanci budou moci zúčastnit referenda někdy na počátku měsíce dubna 

2012.

V době, kdy je řízení před zprostředkovatelem, je nutno trpělivě čekat, aby 

nebyla tato zákonná možnost zmařena!

Sál PZKO ve Stonavě se zítra sta-

ne dějištěm dalšího výročního Sně-

mu SHO. Tentokrát se bude konat v 

poněkud nervóznější atmosféře, pro-

tože odborové organizace působící 

v OKD vyhlásily stávkovou pohoto-

vost z důvodu nedohodnuté Kolek-

tivní smlouvy OKD pro rok 2012 a 

ani atmosféra pod vlivem reforem 

současné vlády nikomu na klidu ne-

přidá. I když minulé období můžeme 

z hlediska odborů hodnotit většinou 

pozitivně, zvláště z pohledu růstu 

průměrných mezd. Na 140 delegátů 

pozvaných na sněm bude volit členy 

Revizní komise SHO a protože k vol-

bě nového předsedy SHO již v říjnu 

minulého roku došlo, bude pomysl-

né žezlo dosavadního dlouholetého 

předsedy M.Syrového předáno do 

rukou Ing.J.Pytlíka. 

Popřejme mu v jeho činnosti do-

statek rozvahy a zdaru.

                                  redakce ZB

pokračování na str.č.2

V Praze se 16. března 2012 konal VII. Sjezd Odborového sva-
zu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu. Na 
130 delegátů z celé republiky zhodnotilo dosavadní čtyřleté 
období a vytyčilo nové úkoly.

Sjezdu se zúčastnila řada vý-
znamných hostů z domova i ze za-
hraničí - předseda Vlády ČR Petr Ne-
čas, předseda ČMKOS Jaroslav Za-
vadil, předseda Českého báňského 
úřadu Ivo Pěgřimek, předseda Sva-
zu zaměstnavatelů důlního a nafto-
vého průmyslu Zdeněk Osner, před-
seda Konfederácie odborových svä-
zov Slovenskej republiky Miroslav 
Gazdík, předseda Odborového svä-

zu baníkov Jozef Škrobák, předseda 
Hornického svazu Maďarska Ferenc 
Rabi, předsedové průmyslových od-
borových svazů ČMKOS, šéfové nej-
větších těžařských firem /za OKD se 
zúčastnili sjezdu generální ředitel 
Klaus-Dieter Beck a ředitel pro HR a 
rozvoj revíru Radim Tabášek/ a další 
hosté.

Sjezd byl zahájen zprávou o čin-
nosti, kterou přednesl předseda OS 

PHGN Jan Sábel. Zabýval se v ní 
čtyřletým obdobím, kdy svaz řešil ši-
roké spektrum úkolů a problémů – 
od energetické a surovinové politiky, 
přes priority svazu až po sociální ob-
last a hornické důchody. 

Ve slavnostní části vystoupila řa-
da hostů, kteří se zabývali nejdůleži-
tějšími tématy odborů a těžebního 
průmyslu. Premiér Petr Nečas 
uvedl, že se s odbory a zaměstnava-
teli podařilo dojednat tzv. předdů-
chody. Zmínil, že si váží spolupráce 
s hornickými odbory, i když ne vždy 

p Jednání Rady SHO předsedali zleva Ing.J.Pytlík a Ing. J.Vlach...

p Snímek Kongresového sálu hotelu Olšanka v Praze zaplněného 128 delegáty hornického sjezdu...
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Stav nezaměstnanosti ve vybraných okresech 
MSK k 29. únoru 2012

Vliv ekonomické krize se projevuje i na trhu práce...

Nezaměstnanost pomalu ale jistě roste

Budou pokračovat v úspěšné tradici

Z porady závodních inspektorů

Krajská míra nezaměstnanosti, která vycházela ze 75 911 do-
sažitelných uchazečů o zaměstnání, dosáhla hodnoty 11,9 %, 
tzn. meziměsíční nárůst o 0,2 procentního bodu. Ve srovnání s 
únorem 2011 je však míra o 0,4 procentního bodu nižší.

V průběhu února se do registrů 
kontaktních pracovišť ÚP ČR v MSK 
nově přihlásilo 7 680 osob. Nárok na 
podporu v nezaměstnanosti a při re-
kvalifikaci ke konci února mělo       
17 111 uchazečů o zaměstnání, tj. 
21,6 % všech evidovaných osob v 
MSK.

K 29. únoru 2012 se meziměsíčně 
o 202 na 4 109 zvýšil počet volných 
pracovních míst registrovaných kon-
taktními pracovišti ÚP ČR v MSK. 
Na jedno volné pracovní místo tak v 
MSK připadalo 19,3 uchazečů o za-
městnání. Nejvíce uchazečů na jed-
no místo připadalo tradičně v brun-

tálském okrese (44,8), nejméně v os-
travském (13,5).

Nejčastěji hlášená volná pra-
covní místa ve vybraných měs-
tech v únoru 2012:

Frýdek-Místek: pomocní pracov-
níci ve výrobě, obsluha důlních zaří-
zení, uklízeči veřejných pro-
stranství, řídící pracovníci v oblasti 
vzdělávání, pracovníci poštovního 
provozu, seřizovači a obsluha obrá-
běcích strojů, uklízeči a pomocníci v 
kancelářích, instalatéři, kuchaři, ob-
sluha vysokozdvižných vozíků;

Karviná: obsluha vysokozdviž-
ných vozíků a skladníci, operátoři te-

lefonních panelů, pracovníci ostrahy 
a bezpečnostních agentur, obchod-
ní zástupci, obsluha důlních zaříze-
ní, nástrojaři a příbuzní pracovníci, 
prodavači v prodejnách, pracovníci 
v zákaznických kontaktních cen-
trech;

Ostrava: pracovníci ostrahy a bez-
pečnostních agentur, nástrojaři, ob-
chodní zástupci operátoři telefon-
ních panelů, montéři a opraváři elek-
trických vedení, pracovníci v zákaz-
nických kontaktních centrech, pra-
covníci v půjčovnách a v oblasti pro-
deje, finanční a investiční poradci, 
kuchaři.

Aktivní politika zaměstnanosti 
V průběhu února zařadila krajská 

pobočka ÚP ČR v Ostravě do rekva-
lifikací 212 uchazečů a zájemců o za-
městnání a od počátku letošního 
roku jich pak bylo 292. Z důvodu 
upřesňování kritérií a podmínek čer-
pání finančních prostředků v rámci 
aktivní politiky zaměstnanosti byla 
podpora pracovních míst poskyto-
vána jen výjimečně. V únoru tak v 
kraji byl poskytnut příspěvek pouze 
na 9 pracovních míst.

Další informace z trhu práce
Hromadné propouštění nahlásili 

krajské pobočce ÚP ČR v Ostravě v 
únoru 4 zaměstnavatelé se sídlem v 
kraji. Na moravskoslezských praco-
vištích se únorová hromadná pro-
pouštění týkala 246 zaměstnanců.

Z materiálů poskytnutých ÚP Ost-
rava.                              redakce ZB

Pravidelná porada závodních inspektorů bezpečnosti prá-
ce /ZIBP/ se tentokráte konala 7. března v Havířově v místě síd-
la SHO.

ZIBP z celého revíru absolvovali 
pod vedením SIBP Ing.I.Kavky pro-
gram, ve kterém byly nejdříve pro-
jednány úkoly z minulého zápisu.    
K těm patří například projekt BOZP  
- lehké přenosné zařízení pro práci 
nad 1,5 metru. Trapné je, že i za ně-
kolik měsíců existence informace o 
tom, že na Dole Darkov je uvedené 
zařízení v provozu, nebylo jinde za-
vedeno. Dalším problémem jsou i 
pracovní batohy, protože již sice by-
la schválena jejich konstrukce, ale 
cena dosahuje 2 600 korun. Bola-
vým problémem jsou pracoviště se 
ztíženými mikroklimatickými pod-
mínkami, kdy jsou chladící zařízení 
v provozu, ale jejich účinnost je čas-
to mizerná a prakticky nechladí. Tak-
že je stále co kontrolovat, ale hlav-
ním úkolem je zařídit, aby při zjiště-
ných závadách bylo zajištěno jejich 
odstranění. A to je potíž.

Na jednání vystoupil také místo-
předseda SHO Ing.J.Pytlík, který pří-

tomné informoval o aktuálních odbo-
rových problémech. Od kolektivního 
vyjednávání až po sociální politiku 
státu.

Na jeho slova navázal SIBP        
Ing.V.Potomák, který podal informa-
ce o klíčových ukazatelích BOZP a o 
stavu úrazovosti v letošním roce /za 
leden bylo zaznamenáno 22 regis-
trovaných úrazů, úrazová četnost by-
la 7,85/. Hovořil rovněž o osobních 
ochranných pomůckách a jejich pou-
žití. Na jednotlivých VOJ proběhne 
2.kolo výběru vhodných pracovních 
rukavic. Dalším tématem v jeho vy-
stoupení bylo fárání Výboru pro 
BOZP a výsledky fárání na závodě 
ČSM-J.

Závěrem byla přednesena infor-
mace o chystaných odborových a 
bezpečnostních akcích a těch je v 
nejbližší době opravdu hodně /Sjezd 
a Sněm OS PHGN, Sněm SHO, Ge-
nerální prověrka ČBÚ na Dole Karvi-
ná/.                               redakce ZB

V hornosušském „Domečku“ se 9. března konala výroční členská schůze Klubu hor-

nických důchodců /KHD/ Dolu František. Rekordních 140 účastníků této akce pozdra-

vila místopředsedkyně klubu Mgr.M. Tvardíková, která seznámila přítomné s progra-

mem schůze. 

Po volbě mandátové a návrhové komise přednesl hodnotící zprávu předseda KHD 

R.Konopka. Uvedl, že v současné době má klub 326 členů, když v průběhu minulého 

období zemřelo 9 členů, 7 zrušilo členství a naopak přibylo 26 nových členů. Průměrný 

věk členské základny je 72 let a přesto se může pochlubit rozmanitou činností. V loň-

ském i letošním roce zahajovaly činnost seniorů hornické bály. Loňské smažení vaje-

činy dopadlo na výbornou a v červnu se uskutečnil zájezd do bývalého šachetního stře-

diska v Tyře v Beskydech. Začátkem září senioři tradičně slaví Den horníků a jinak to-

mu nebude ani letos. Na tyto oslavy navazuje vinobraní a loučení s létem. Oslava pat-

ronky havířů svaté Barbory v prosinci je další významnou akcí klubu.   

Klub se loni podílel také na přípravě výstavy, která se vázala ke 100. výročí zahájení 

těžby na Dole František. Druhá výstava nazvaná Řezbářský plenér se nesla v duchu 

hesla „Vtiskni stromu duši“. V listopadu loňského roku podal předseda Konopka návrh 

na zhotovení klubové vlajky. Po jeho schválení byl tento symbol klubu 6. prosince 2011 

hotový a jeho premiéra na veřejnosti se uskuteční na Setkání hornických měst a obcí 

ve dnech 20. až 22. dubna 2012 v Chomutově. Za KHD se této akce zúčastní J.Pa-

wlas, J.Kočvara, J.Staš a R.Konopka.

Po skončení oficiální části programu se členové klubu v družné atmosféře mohli i po-

bavit a k dobré pohodě přispěl svou hudební produkcí i harmonikář A.Ryba.

                                                                                                        Text a foto: -jn- 

V Praze se konal VII. Sjezd OS PHGN a následně hned sněm…

Delegáti schválili další směřování našeho svazu
pokračování ze str.č.1

dojde ke shodě. Podle jeho názoru 
by horníci na povrch měli odcházet 
především zdraví a pokračovat po re-
kvalifikaci v normálním pracovním ži-
votě. Premiér dále informoval dele-
gáty o vývoji krize v EU i v naší re-
publice a zdůvodňoval reformy a škr-
ty, které vláda v této souvislosti chys-
tá. 

Předseda ČBÚ Ivo Pěgřimek vy-
zdvihl dobrou spolupráci s odbory v 
oblasti BOZP. Předseda slovenské 
odborové centrály Miroslav Gazdík 
informoval o současné situaci na Slo-
vensku, která nastala po nedávných 
volbách. 

Předseda ČMKOS Jaroslav Zava-
dil reagoval na vystoupení premiéra 
Nečase a oponoval vládní politiku 
škrtů, která způsobuje ještě větší pro-
pad ekonomiky. Uvedl, že nastal čas 
razantních protestů obyvatelstva, 
které by zastavily postup vlády.       

Sjezd jednal za situace, kdy odbo-
ry v OKD Ostrava vyhlásily stávko-
vou pohotovost a zaměstnavatel od-
mítl při kolektivním vyjednávání oka-
mžité navýšení mezd alespoň o in-
flaci. Těžařské společnosti, které 
jsou zárukou energetické stability a 
soběstačnosti České republiky, čelí 
neustálým útokům ze strany ekolo-
gických organizací, z nichž mnohé 
jsou prodlouženou rukou ekologic-
kého byznysu. 

Neprolomení územních limitů hně-
dého uhlí by ohrozilo nejvýznamněj-
šího zaměstnavatele Ústeckého kra-
je – Czech Coal Group a hrozí str-
mým nárůstem nezaměstnanosti v 
regionu, který patří v tomto ohledu k 
nejpostiženějším v zemi. Pokud ne-
dojde k těžbě kvalitního hnědého uh-
lí za územními limity, výrazně stoup-

nou ceny tepla pro domácnosti a fir-
my a Česká republika se stane plně 
závislá na dovozech. Odborový 
svaz se proto prioritně angažuje na 
tvorbě státní energetické koncepce, 
kde požaduje vyvážený mix domá-
cích energetických médií, včetně 
těch z obnovitelných zdrojů. Jeho 
další prioritou je umožnit horníkům a 
dalším rizikovým profesím odchod 
do předčasného důchodu, a to bez 
sankcí. 

Odborový svaz jako první v zemi 
zahájil celostátní kampaň a násled-
ně společně v rámci ČMKOS vyvíjel 
na jednáních tripartity i při četných 
schůzkách s rezortními ministry tlak 
na vládu, jehož výsledkem je schvá-
lení tzv. předdůchodů.    

V pracovní části delegáti schválili 
změny stanov a program svazu na 
další čtyřleté období. 

V závěru proběhly volby vedení 
svazu, kde došlo k některým změ-
nám. Předsedou byl opět zvolen Jan 
Sábel. Do funkcí neuvolněných mís-
topředsedů delegáti zvolili Jaromíra 
Frantu (předseda SOO CCG Most) a 

Jaromíra Pytlíka (místopředseda 
SHO). Novou předsedkyní Revizní 
komise OS PHGN byla zvolena Taťá-
na Karkošková.  Nakonec delegáti 
schválili usnesení sjezdu, které ob-
sahuje výzvu Vládě ČR ke snížení 
věkové hranice pro odchod do sta-
robního důchodu pro zaměstnance 
v hornictví a na rizikových pracoviš-
tích v rámci prvního pilíře a zavést 
tzv. zaměstnanecké předdůchody. 
DáleVII.Sjezd OS PHGN vyzývá Vlá-
du ČR k zaujetí jasného stanoviska k 
energetické politice v co nejkratší 
možné době a přijetí odpovědnosti 
za energetickou soběstačnost ze-
mě. Sjezd žádá o odstranění střetu 
mezi energetickou politikou ČR a 
usnesením vlády č. 444/1991 Sb., 
stanovujícím územní ekologické limi-
ty. Na závěr předseda svazu Jan Sá-
bel poděkoval za odvedenou práci 
pro členy svazu funkcionářům, kteří 
odchází do důchodu. Hned po sjez-
du proběhlo v odpoledních hodinách 
jednání sněmu, který zvolil nové čle-
ny revizní komise a schválil rozpočet 
svazu pro tento rok.       redakce ZB

p Senioři  z bývalého Dolu František se scházejí během roku na mnoha akcích...

p Bc. Jan Sábel poděkoval delegátům za své znovuzvolení do funkce...

p SIBP Ing.I.Kavka při konzultaci se ZIBP z Paskova P.Vavrošem...



Zajistit lidem dobré podmínky je důležité

Kolektivka pro AWT 
Rekult ivace  a . s .

Z diskuse delegátů sjezdu Dozrála už doba pro rázné kroky? 

Odbory svolávají 21. dubna do Prahy celonárodní 
protest proti vládním reformám a škrtům

Vážené delegátky, vážení delegáti,
Uplynulo čtyřleté období a my se zde v Praze opět shledáváme. A právě k místu i ča-

su tohoto sjezdu směřuje můj příspěvek. Za jeden z hlavních cílů těchto setkání pova-
žuji kvalitu akceschopnosti jak jednotlivých odborových organizací, tak jejich jednot-
ného celku. Nabývám však dojmu, že v samotném hospodaření či přijímání nových čle-
nů, ale především načasování akcí našeho svazu jsou velké rezervy.

Především si kladu otázku, proč jsme se tu sešli právě dnes a proč právě v Praze. 
Například já sám, jsem se tu narodil a u nás na šachtě mám přezdívku Pražák, nicmé-
ně celý svůj produktivní věk žiji na Ostravsku. Města jako Most nebo Sokolov jsem na-
vštívil jako dítě, ale klidně bych se tam jel podívat znovu. Především proto, abych po-
znal, jak tam lidé a hlavně vy, kolegové, žijete. Proč právě Praha, kde je sice blaze, ale 
také draze, je místem našich sjezdů?

Řešení vidím především v pořádání sjezdů v regionech, pak vyjdou jistě levněji a 
my všichni se tak můžeme seznámit s prostředím, v jakém pracují naši kolegové. Ná-
mitka, že přeci Nečas a jiní politikové nebudou jezdit někam, kde lišky dávají dobrou  
noc, se dá vyvrátit načasováním sjezdu. V případě, že by se sjezd pořádal kupříkladu 
před volbami, budeme muset politiky ještě odhánět. A na jejich případné sliby můžeme 
reagovat hned.

Je jasné, že finance jsou v dnešní době alfou a omegou. Proto mě celkem zaráží na-
hlédnutí na internetové stránky našeho svazu. Informace jsou zastaralé a neaktuální, 
přitom aktualizovat tak důležitý informační tok není finančně náročné. Tady je obrov-
ská rezerva v naší činnosti a nestála by ani nějak závratnou sumu peněz.

Chtěl bych také sjezdu navrhnout, aby vedení našeho svazu vstoupilo do jednání s 
bankami. Moje představa podpory zaměstnanců je ta, že pokud pracovník stávkuje zá-
konně, tak finanční instituce by po předložení potvrzení odborové organizace neuplat-
ňovala splátky a sankce vyplývající z úvěrových smluv. To si myslím, že pracujícím po-
může hodně v dnešní napjaté době, protože zadluženost lidi je veliká a bude ještě vět-
ší v budoucnu.

Za klíčovou považuji naši schopnost dobře hospodařit. Bez financí si nemůžeme do-
volit pro nás tak důležité ekonomické a právní rozbory. Jsou důležité pro úspěšné jed-
nání se zaměstnavatelem. Neúspěch se dotkne nás všech, jak NWR, tak dalších, jako 
jsou Mostecká nebo Sokolovská uhelná nebo těch, kteří k naší škodě v odborech 
nejsou organizováni. Zodpovědnost za kvalitní pracovní prostředí a důstojné odměny 
máme ale za všechny. 

Co se týče hospodaření - po prodání Agricoly se za čas možná prodají i Luhačovice. 
Toto není krok ke stabilizaci naší ekonomické situace. Začas nebude o čem rozhodo-
vat, potom si můžeme pouze podat ruce a jít každý svou cestou. To je sice možnost, 
ale je to cesta do pekla. Naši dědové budovali odbory na koleně - pod hrozbami pen-
dreků. O možnostech, jaké máme my, se jim ani nezdálo. Ale byla jiná doba a i my musí-
me být jiní. Využijme všech našich možností k pozitivním změnám. Pokud se nezmění 
naše myšlení, bude za 15 až 20 let jedno, kde budeme pořádat sjezdy, protože nás bu-
de jak do mariáše. Ať se vám to líbí nebo ne, my musíme najít cestu jak získat lidi pro 
to, co děláme.

Další věcí k zamyšlení je nedůvěra lidí k ochotě politiků řešit záležitosti každodenní-
ho života. Vzhledem k  džungli, která nás v současnosti obklopuje, si  myslím , že lidé 
ocení zcela jasný postoj a  hodnoty odborových předáků.Ti mohou dát veřejně najevo 
nesouhlas s právními přemi a nemorálním chováním politických přestavitelů, se který-
mi jsou nuceni jednat o záležitostech nás všech.Prezentujme tento náš úmysl a hro-
mada slušných lidí této země se postaví na naši stranu.

Nebojme se přiznat, že i my děláme chyby, že na demonstraci přišlo málo lidí a že 
jsme něco udělali špatně. Nebojme se využít služeb našich právníků při řešení stíž-
ností případně žalob, třeba až do Bruselu. Nebojme se konfrontace, že o něco přijde-
me, protože pokud nic neuděláme, přijdeme zcela určitě o všechno. V některých spo-
rech přijdou určitě prohry, ale my se nesmíme bát je pojmenovat a vyhýbat se jim. Je 
třeba se jim postavit čelem. Potom i prohry mohou pomoci k dosažení vytčených cílů. 
Proto bychom si toto měli včas uvědomit, dát se dohromady a jednat. Pak nebudeme 
muset jednotlivě a samostatně v každé akciové společnosti snášet tlak zaměstnavate-
lů a akcionářů v pozici nějakého chudého příbuzného, ale budeme důstojný partner 
pro vyjednávání.

Děkuji za pozornost.                                  Petr Kreuzmann, delegát - Důl Paskov

Ve firmě Bucyrus v Ostravě - Radvanicích se konala 8. břez-
na 2012 výroční odborová konference. Úvodem vystoupil se 
zprávou o činnosti předseda základní organizace J. Kožušník. 

Kromě popisu všech činností v minu-

lém roce se zmínil i o tom, jaký by funkci-

onář odborů měl být. Musí se především 

ovládat, umět jednat s každým bez ohle-

du na sympatie a potlačit maximálně své 

ego ve prospěch svých členů. 

„Bucyrus v Ostravě navštívil nedávno 

viceprezident nového majitele Caterpilla-

ru pan Bozeman. Docela se mu u nás líbi-

lo a chválil schopnosti a dovednosti na-

šich lidí,“ sdělil Kožušník. Na otázku smě-

rovanou na pana Bozemana, do čeho bu-

de nový vlastník investovat, odpověděl, 

že hlavně do bezpečnosti práce a do kva-

litně a v termínu vyrobených výrobků. Při 

komunikaci se zaměstnanci vedení ne-

rozlišuje, jestli jsou nebo nejsou v poboč-

ce odboráři. V uvedené zprávě předseda 

Kožušník rovněž vystoupil s kritikou naší 

pravicové vlády, kterou potvrzoval rozbor 

v placení daní za strany OSVČ a zaměst-

nanců. Zatímco živnostník bez manželky 

a dětí zaplatí státu při zisku 500 tisíc ko-

run za rok daň z příjmu 30 tisíc, kolega za-

městnanec za stejných podmínek 77 ti-

síc. Tyto, podle vlády rovné podmínky, 

mohou být nazvány třeba „modrou soli-

daritou“. Další příklad by se mohl najít v 

odměnách vládních úředníků. Jejich sta 

tisícové odměny jsou asi formou „šetření 

státních prostředků“, které jsou placeny z 

daní podnikatelských subjektů a jejich za-

městnanců.

Předseda se pak se vrátil k vyjednává-

ní kolektivní smlouvy ve firmě Bucyrus, 

platné pro letošní rok. Byla podepsána 

21. 12. 2012 a zajišťuje růst mezd za-

městnanců o 4 % a garanci toho, že jim 

nepoklesnou reálné mzdy. Zavedly se ta-

ké nové jubilejní odměny /vždy po pěti le-

tech práce/ a zvýšení příspěvku zaměst-

navatele na penzijní připojištění v maxi-

mální výši 800 Kč. Ve výplatě za měsíc 

únor bude zaměstnancům vyplacen již 

třetí rok po sobě podíl na zisku, což se dří-

ve za domácích vlastníků nestávalo. 

“Někdy by možná neškodilo stanovit u 

majitelů firem, ale i jejich akcionářů něja-

kou míru nenasytnosti,” dodal předseda.

V závěru uvedené zprávy bylo řečeno: 

„V nejbližší budoucnosti nás asi s ohle-

dem na ekonomickou situaci nic dobrého 

nečeká, ale jako odboráři bychom měli 

stále zlepšovat pracovní i životní pod-

mínky zaměstnanců, protože nikdo jiný 

se o to zvláště v poslední době nijak ne-

snaží“.

                                        redakce ZB

Ve středu 15. února 2012 uzavřelo ve-
dení společnosti AWT Rekultivace a. s. s 
oběma odborovými organizacemi Kolek-
tivní smlouvu. Její účinnost je stanovena 
od 1. dubna 2012 do 31. března 2015.

Přes všeobecně známou složitou situ-
aci ve stavebnictví v České republice, kte-
ré je hlavní náplní činnosti společnosti, 
dospěli zástupci všech smluvních stran k 
dohodě. Jejím výsledkem je zachování 
výše mezd zaměstnanců společnosti 
AWT Rekultivace na úrovni roku 2011. 
Rovněž jsou zachovány všechny pracov-
něprávní a sociální výhody Kolektivní 
smlouvy z období 2010-2011, jako je pro-
dloužená délka dovolené, výše odstup-
ného, stabilizační odměny, jubilejní od-
měny, příplatky nad zákonem stanove-
nou výši a další. Kolektivní smlouva je tak 
výsledkem kompromisu potřeb společ-
nosti a zájmů jejích zaměstnanců.       ZV

Zachytili jsme na VII. Sjezdu OS PHGN v Praze...

p Jednání sjezdu navštívili také - zleva předseda ČBÚ I.Pěgřimek  
a generální ředitel OKD K.D.Beck...

p Krátký film o činnosti našeho svazu shlédli - zleva předseda ČMKOS 
J.Zavadil, premiér P.Nečas a místpředseda OS PHGN F.Nekola... 

p Snímek delegátů sjezdu z našeho odborového sdružení...

Celonárodní protest proti zvyšování DPH, důchodové refor-
mě, nižšímu růstu důchodů a dalším vládním škrtům chystají 
odbory na sobotu 21. dubna na pražské Václavské náměstí. 

Pokusí se přitom sjednotit všech-

ny občanské iniciativy protestující 

proti vládě a jejím reformám a posta-

vit se do jejich čela. Nevylučují ani 

stávky či další akce. Po poradě vede-

ní odborových svazů to tento týden 

na mimořádném brífinku řekl novi-

nářům předseda Českomoravské 

konfederace odborových svazů Jaro-

slav Zavadil.

Navrhovaná opatření jako zvýše-

ní daně z přidané hodnoty, zpomale-

ní růstu penzí či propouštění za-

městnanců ve veřejných službách 

ČMKOS odmítá. Do stávkové poho-

tovosti už v pátek vstoupily školské 

odbory. Podle Zavadila centrála 

dnes zřídila koordinační výbor, který 

osloví předáky další odborové cent-

rály jako je Asociace samostatných 

odborů i aktivisty z protestujících ob-

čanských iniciativ. Domluvit se s ni-

mi chce na společném postupu. Vý-

sledkem by měla být dubnová de-

monstrace na Václavském náměstí.

"Vláda by měla okamžitě zastavit 

asociální reformy, nebo podat demi-

si," řekl novinářům předseda Zavadil 

a vyzval občany k celonárodnímu od-

poru proti vládě. "Chceme se posta-

vit do čela všech občanských inicia-

tiv, které protestují proti vládním re-

formám," řekl Zavadil. Týká se to na-

příklad organizací, jako je ProAlt či 

Holešovská výzva, která minulý tý-

den do ulic velkých českých měst do-

stala tisíce lidí. Se zástupci občan-

ských iniciativ budou odbory jednat 

o společné akci.

"To, co vyvolala Holešovská vý-

zva, není možné bagatelizovat," pro-

hlásil předseda Zavadil. Zdůraznil 

přitom, že odbory nejsou proti demo-

kracii.

Odbory kritizují chystaná vládní 

opatření, která mají vést k dalšímu 

zvýšení DPH, k omezení valorizace 

důchodů, a škrty, které povedou k 

propouštění zaměstnanců ve veřej-

ných službách. 

Reformy jsou nutné, uznávají od-

bory, ale nemohou podle nich vypa-

dat tak, jak je připravuje vláda, na 

úkor obyčejných lidí. Svůj vlastní pro-

test proti omezování zdravotní péče 

a hrozícím rušení ambulancí a ne-

mocnic už dříve, na 27. březen, do 

Prahy svolaly zdravotnické odbory a 

školské vyhlásily před pár dny stáv-

kovou pohotovost. Vládní úspory by 

totiž podle nich každého zaměst-

nance ve školství připravily od dub-

na do konce letošního roku o 1200 

korun.

Odbory v ČMKOS jsou přesvěd-

čeny, že místo škrtů by měla Neča-

sova vláda stabilizovat schodek roz-

počtu na současné výši, vzdát se 

současné podoby penzijní reformy, 

která odvede část peněz odvádě-

ných na důchody do soukromých po-

jišťoven, a hledat jiné zdroje příjmů.

Poslední velký protest na Václav-

ském náměstí uspořádaly odbory lo-

ni v květnu. Tehdy na demonstraci 

proti vládním reformám dorazilo 

přes 50 000 lidí. O tři týdny později 

se pak konala stávka v dopravě.

Zdroj: esondy.cz
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Dějiny Japonska se po staletí odvíjely
ve “skvělé izolaci” od okolního světa.
Na kulturu a civilizaci Japonska měly jistě
velký vliv sousední ... (1.tajenka), Čína 
a Korea, ale ostrovní národ si zachoval
svou svébytnost. Co však nemá
v dějinách obdoby, je skutečnost, že až
do poloviny dvacátého století nevkročila
na japonskou půdu ...(2.tajenka).
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Seat Toledo Concept v Ženevě 2012
Španělský SEAT na svém stánku v Ženevě představil koncept blízký séri-

ové výrobě, který je další fází jeho produktové ofenzivy /snímky nahoře a do-
le, včetně srovnání s konceptem Škoda - MissionL - snímek nahoře/.

SEAT ve svých tiskových materiálech ke konceptu Toledo uvádí, že se jed-
ná o výjimečnou kombinaci emocí, jedinečného designu a racionální funkč-
nosti. Většina prozatím zveřejněných oficiálních informací se věnuje přede-
vším designu novinky, která má brzy zamířit do výroby.

Španělská automobilka nezapomíná ani na minulost a v souvislosti se jmé-
nem Toledo připomíná, že od představení první generace v roce 1991 bylo 
vyrobeno více než 860 000 vozů první a druhé generace sedanu nižší střední 
třídy.

Pojetím své 4,48 metru dlouhé karoserie se Toledo Concept nejvíce přibli-
žuje právě svému nejúspěšnějšímu předkovi z let 1991 až 1998. Na první po-
hled totiž tento koncept vypadá jako klasický čtyřdveřový sedan, ale stejně ja-
ko u prvního Toleda umožňuje přístup do zavazadlového prostoru zadní vý-
klopná stěna, která se otevírá včetně zadního okna.

Podle automobilky má Toledo Concept navzdory kompaktním vnějším roz-
měrům nabízet velký vnitřní prostor s všestrannými možnostmi využití. Pěti-
místný interiér má i díky rozvoru náprav 2,60 metru nabízet velkorysý prostor 
pro pět cestujících. Zavazadlový prostor má již v základním uspořádání nabí-
zet objem 500 litrů, který bude možné samozřejmě zvětšit díky sklopným zad-
ním sedadlům.

Zástupci automobilky uvádějí, že Toledo Concept ilustruje jejich předsta-
vu o dokonalém sedanu nižší střední třídy a ukazuje, jak bude vypadat nová 
generace modelu pro nižší střední třídu. Nechybí ani ujištění, že moderní 
technika použitá v konstrukci motorů a podvozku zajistí potěšení z jízdy i hos-
podárnost provozu. To vše ve výjimečném poměru ceny a výkonu.

Podle neoficiálních informací není Toledo Concept předskokanem nové-
ho sériového SEATu, ale naznačuje zároveň jak bude vypadat nová modelo-
vá řada značky Škoda, která se má zařadit mezi Fabii a Octavii. Tyto zprávy 
do jisté míry podporuje i přímé srovnání Toleda Concept se studii MissionL. Z 
bočního pohledu vyniknou téměř identické siluety i tvar zasklení.

Zdroj: auto.cz

Krácení odškodnění za pracovní úraz

Bude se u nás těžit břidlicový plyn?

Aktuální témata pro tuto dobu...

V poslední době se opět často vyskytují v praxi případy, kdy 
je zaměstnancům s pracovním úrazem neoprávněně kráceno 
odškodnění za pracovní úraz. 

Úrazy typu: 
- při tlačení klanice postižený 

uklouzl na počvě a podvrtl si koleno 
pravé nohy – porušil § 17 odst. 1 vy-
hlášky 22/89 Sb. – krácení odškod-
nění, zdůvodnění: „nevěnoval do-
statečnou pozornost tlačení klani-
ce”,

- při kontrole plynovodu chtěl pra-
covník zkontrolovat rourový spoj, po-
pošel k němu, zavadil nohou o ká-
men a upadl – krácení odškodnění, 
zdůvodnění: „pracovník se nedíval 
pod nohy”,

- postižený tahal lano vrátku, na-
šlápl na kámen a podvrtnul si kotník - 
krácení odškodnění, zdůvodnění: 
“postižený neporušil předpisy, ale 
měl si být vědomý, že jakýkoliv po-
hyb po cestách v důlních podmín-

kách je rizikový” – odvolávka na § 
367 odst. 2b Zákoníku práce = 
“lehkomyslné jednání“,

- postižený stoupl při přecházení 
kolejiště v dole na hlavu kolejnice, 
když kolejnice byla mokrá a místo ne-
bylo řádně osvětlené – krácení od-
š k o d n ě n í ,  z d ů v o d n ě n í :  
“lehkomyslné jednání“.

Zaměstnavatel v těchto přípa-
dech sám porušuje ustanovení Záko-
níku práce, protože krátit odškodně-
ní, tedy zprostit se odpovědnosti, mů-
že zaměstnavatel pouze z důvodů 
uvedených pod § 367 odst. 1 a 2. Krá-
tit odškodnění za pracovní úraz „z vý-
chovných důvodů“ není možné a ne-
má oporu v Zákoníku práce. Objek-
tivní odpovědnost při pracovních úra-
zech znamená, že zaměstnavatel je 
za pracovní úraz zodpovědný vždy, 
pouze se může v některých přípa-
dech, jež jsou uvedena právě v § 
367 Zákoníku práce, zprostit odpo-
vědnosti zcela nebo zčásti a pouze v 
těchto případech krátit odškodnění 
pracovního úrazu.

Jestliže se při krácení odškodnění 
dovolává zaměstnavatel právních 
nebo ostatních předpisů k zajištění 
BOZP, nelze tak učinit pouhým odka-
zem na obecná ustanovení těchto 
předpisů /např. § 17 odst. 1 vyhlášky 
22/89 Sb., že pracovníci jsou povinni 
před započetím práce i během ní 
ověřovat bezpečný stav pracoviště 
nebo ustanovení, že pracovník si má 
při práci počínat tak, aby neohrožo-
val zdraví své a zdraví jiných/, ale vy-
týkaná příslušná norma nebo před-
pis musí být zcela konkrétní a jedno-
značně musí vymezovat určitý po-
stup nebo povinnosti zaměstnance 
/§ 367 odst. 4 ZP/.

Zaměstnavatel se může zprostit 
odpovědnosti zčásti, když zaměst-
nanci vznikla škoda – pracovní úraz 
proto, že si počínal v rozporu s ob-

vyklým způsobem chování tak, že je 
zřejmé, že ač neporušil právní nebo 
ostatní předpisy nebo pokyny k za-
jištění BOZP, jednal lehkomyslně 
/hazardoval, riskoval/a musel si být 
vzhledem ke své kvalifikaci a zkuše-
nostem vědomý, že si může přivodit 
újmu na zdraví. Za lehkomyslné jed-
nání přitom nelze považovat běžnou 
neopatrnost a jednání vyplývající z 
rizika práce /§ 367 odst. 2b) ZP/. Leh-
komyslné jednání je např. – pracov-
ník v obchodě při sundávání zboží z 
vyšší police si nepřistaví žebřík, ale 
stoupá na nižší regály, skákání po 
schodech, klouzání po zábradlí, pře-
lézání plotu, zkracování si cesty mi-
mo cest pro chůzi apod. 

Je třeba zdůraznit, že i při chůzi 
po kvalitní cestě může dojít k úrazu, 
jehož původ je v samotné osobě po-
stiženého – pád na zem v důsledku 
uklouznutí, náhlé mozkové příhody, 
podlomení nohou, špatné stoupnutí 
na schod, píchnutí v zádech při ohnu-
tí apod. – všechny takové úrazy je 
nutno považovat za pracovní, staly 
se při výkonu práce a pokud jsou vy-
loučeny další okolnosti – opilost, leh-
komyslnost apod. je nutno je i plně 
odškodnit. V těchto případech je spl-
něna i podmínka pracovního úrazu - 
„působení vnějších vlivů“, protože 
žádný úraz nemůže vzniknout samo-
volně, nezávisle na vnějších vlivech. 
Často to jsou faktory, které mají pů-
vod v samotné osobě, již se úraz sta-
l. I v některých zdánlivě sporných pří-
padech se vždy najde působení vněj-
ších vlivů, které se ve většině přípa-
dů shodují s příčinami úrazu. Navíc 
rozhodujícím kritériem je, že se tyto 
úrazy staly při výkonu práce.

Při důsledném prošetření pracov-
ního úrazu, přesně vyplněném zá-
znamu o úraze a dodržením výše 
uvedených zásad pro odškodňování 
pracovních úrazů se předejde ke 
zbytečným, v drtivé většině pro OKD 
neúspěšným, soudním sporům a 
ušetří se čas a finance zainteresova-
ných lidí v těchto sporech.

      Ing. Vladimír Potomák, SIBP

Zachrání Řecko nová naleziště ro-
py?

Podle nejnovějších informací Řekové 
disponují významnými zásobami ropy v 
pobřežním šelfu. Hovoří se o více než 25 
miliardách barelů.

Existují tajemství, která trápí historiky 
mnoho generací. Jedním z nich je „řecký, 
neboli byzantinský oheň“, zbraň, která v 
9. a 10. století dokázala zapálit nepřátel-
ské loďstvo. Návod na její výrobu se ztra-
til v 15. století a dodnes se odhaduje, z če-
ho se tento historický „napalm“ vyráběl. 
Všichni badatelé se však shodují, že její 
významnou součástí musela být ropa, te-
dy „zemní olej“.

Zdá se, že dnešní Řecko by rádo vyu-
žilo něčeho podobného k umazání svého 
dluhu. To ale není předmětem následují-
cích úvah. Podle nejnovějších informací 
totiž Řecko disponuje významnými záso-
bami ropy v pobřežním šelfu, hovoří se o 
více než 25 miliardách barelů. V součas-
nosti se těžba ropy soustřeďuje na pár vr-
tů v oblasti Prinosu (zásoba asi až pět mi-
liard barelů, z toho 2,5 miliardy vytěžitel-
ných).

Žádný důkladnější geologický prů-
zkum se až do roku 2008 neprováděl. A v 
roce 2010 tehdejší řecký ministr energe-
tiky a životního prostředí Jannis Maniatis 
prohlásil, že víc než třináct let nebyl v prů-
zkumu zásob řecké ropy učiněn žádný vý-
znamný krok. Navíc bývalý řecký premiér 
Jorgos Papandreu a jeho vicepremiér 
Theodoros Pangalos veřejně lhali o nee-
xistenci ropných zásob.

Geologové i vysocí státní úředníci 
totiž disponovali mapami s potenciálními 
zásobami ropy v Egejském a Jónském 
moři a u Epiru a Peloponésu. Mohutná na-
leziště jsou zřejmě i na jih od Kréty, o něž 
se Řecko dělí s Egyptem a Libyí. Zda by-
la důvodem tohoto ignorování dostup-
ných geologických podkladů řeckými 
vládními představiteli ochrana vlastních 
ropných nalezišť „pro horší časy“, nebo 
třeba neochota se tímto tématem zabý-
vat, jsou-li k dispozici dodávky ropy ze za-
hraničí, lze jen těžko posoudit.

Z předpokládaných nových ložisek s 
25 miliardami barelů ropy by Řecko bylo 
schopné těžit denně až milion barelů 70 
let. To je třikrát víc, než činí celková dneš-
ní řecká spotřeba. Jen hodnota součas-
ných ověřených zásob ropy a uhlí přitom 
představuje až 250 miliard eur, téměř 
dvojnásobek pomoci Řecku schválené 
nedávno eurozónou. To jen tak mimo-
chodem.

Z hlediska budoucnosti je asi nejna-
dějnější velké ložisko ropy mezi Krétou a 
Egyptem – odhady jsou velmi optimistic-
ké. A má ještě jednu velkou výhodu: leží 
daleko od teritoriálních vod Turecka. To 
nelze říct o potenciálních lokalitách v 
Egejském a Jónském moři. Podle odha-
dů by zásoby na východním pobřeží Řec-
ka mohly pokrýt „až 50 procent řecké spo-
třeby“, prohlásil bývalý řecký ministr prů-
myslu Evangelos Kulumbis. redakce ZB

Královéhradecký hejtman Lubomír Franc (ČSSD) a desítky 
starostů obcí Náchodska a Trutnovska podepsali nedávno de-
klaraci proti plánované těžbě břidlicového plynu v regionu. Vy-
jádřili tak s těžbou nesouhlas a požadují více informací.

Výkonný ředitel těžařské společnosti 

Hutton Energy David Messina nebyl ne-

gativní reakcí zástupců místních samo-

správ příliš překvapený. Řekl, že společ-

nost bude provádět průzkum a následně i 

těžbu jen tam, kde se setká s plnou pod-

porou.  “Nicméně, my rádi přijmeme zá-

vazek, že nebudeme provádět žádné vr-

tání v oblastech, v nichž nebudeme mít 

přímou podporu," prohlásil Messina. 

Na demonstraci proti plánované těžbě 

břidlicového plynu v regionu se sešly na 

náchodském Masarykově náměstí zhru-

ba čtyři stovky lidí. Akci svolala Koalice 

stop HF, které se nelíbí především ame-

rická metoda těžby, takzvané frakování. 

Při něm se po provedení až tříkilometro-

vého hloubkového vrtu provede zhruba 

kilometrový horizontální vrt, kde se vý-

bušninami natrhá břidlicová hornina a z 

ní se pomocí velmi vysokého tlaku vody, 

písku a chemikálií vytlačí plyn na povrch. 

Koalice chce dosáhnout plošného záka-

zu frakování v ČR. 

Průzkumné vrty a těžbu chce v regio-

nu provádět firma Basgas Energia 

Czech, vlastněná americko-australskou 

korporací Hutton Energy. Schvalovací 

proces by měl proběhnout 16. března. 

                                       B. Štepánek


