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V OKD probíhá program restrukturalizace a snižování stavu zamìstnancù...

Odbory nechtìjí jen pøihlížet
V Havíøovì se 14. listopadu konalo další pravidelné jednání
Rady SHO s úèastí vìtšiny zástupcù èlenských organizací našeho sdružení.
V úvodu jednání se èlenové rady
vyjádøili k prùbìhu uvolòování zamìstnancù v rámci restrukturalizace
firmy. Ve sporných pøípadech odbory vyjadøují své námitky.
K možnosti zavedení 10hodinových smìn na Dole Paskov jsme pøipravili naše negativní stanovisko a
dopis smìøovaný na krajskou hygienickou stanici.
Informace z jednání Dozorèí rady
OKD pøednesl pøedseda SHO
Ing. Jaromír Pytlík. Stav firmy bude
velmi napjatý a pøíští rok bude

opravdu kritický vzhledem k ekonomické situaci. Souèasnì se nedaøí
ani tìžebnì a ceny uhlí na svìtovém
trhu nejeví zatím tendenci k rùstu.
Snižování nákladù se i v pøíštím roce
bude týkat dalšího omezování stavu
zamìstnancù.
Informace z jednání øídících orgánù Revírní bratrské pojišovny pøinesl František Riedl. I zde se jedná
hlavnì o snižování provozních nákladù.
O situaci v oblasti BOZP informovali svazoví inspektoøi Ing. Vladimír

Potomák a Ing. Ivo Kavka. V období
prvních deseti mìsícù bylo registrováno 171 pracovních úrazù, z toho 5
smrtelných /v danou chvíli ještì nebyla známa fakta k horskému otøesu
na Dole ÈSA/. Úrazová èetnost pøitom dosáhla hodnoty 7,22. V uvedeném období došlo k nárùstu poètu
chorob z povolání na poèet 101. Pozoruhodným faktem je rovnìž 300
výjezdù Hlavní báòské záchranné
stanice v Ostravì-Radvanicích, z toho ke 103 nevolnostem.
Ing. Vladimír Potomák rovnìž podal informace k novému hygienickému rozhodnutí, které se týká kategorizace prašnosti a k tomu stanovených pravidel.
redakce ZB
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Snímek z jednání Rady SHO v Havíøovì dne 14. listopadu 2014...

Z pravidelné porady ZIBP v Havíøovì
Na novì pøemístìném pracovišti SHO v Havíøovì se tentokrát konala pravidelná mìsíèní porada závodních inspektorù
bezpeènosti práce /ZIBP/.
Po projednání plánovaných odborových akcí do konce roku 2014 byl
na poøadu jednání první dùležitý bod
- nové rozhodnutí KHS ke kategorizaci prací, zejména ve 2. kategorii,
vèetnì Pravidel pro nápoèet NPE i u
ostatních neproduktivních profesí. V
této souvislosti probíhá kontrola stavu zajištìní mìøení prašnosti dle
schválené metodiky.
O vývoji klíèových ukazatelù
BOZP informoval SIBP Ing. Vladimír
Potomák. Konstatoval, že v období
leden až záøí 2014 bylo registrováno
142 pracovních úrazù s hodnotou
èetnosti 7,30. Pøitom došlo k 5 smr-

telným úrazùm. V uvedeném období
bylo zaznamenáno 58 geomechanických jevù s vysokou energií a 94
chorob z povolání. K tématu ohrožení chorobou z povolání pak hovoøil
SIBP Ing. Ivo Kavka, vèetnì výètu
okolností, které mají na poèty uznaných chorob vliv. V následné diskusi
byly podány informace o postupu pøi
mimoøádných preventivních prohlídkách u zamìstnancù s nemocenskou delší než 8 týdnù, což by mìlo
mít vliv na jejich správnou aklimatizaci na dùlní prostøedí a stav pracovištì. Dalším bodem porady byla informace o Rozhodnutí KHS ke kate-

gorizaci prací vykonávaných v 10hodinových smìnách na Dole Paskov.
Zúèastnìní ZIBP nesouhlasí se zavedením více jak 8hodinových smìn
na dùlních pracovištích OKD a požadují dodržení stanoviska KHS pod
è. j. HP/OV-4831/249.1/07, spoèívající ve vyžádání vyjádøení k realizaci
více jak 8hodinových smìn od všech
pøíslušných orgánù státní správy
/KHS a OBÚ/, vèetnì odborových organizací. Souèasnì doporuèují Radì SHO a ZV OS Dolu Paskov nesouhlasit s plošným zavedením více
jak 8hodinových smìn v podzemí Závodu Dùl Paskov. V závìru jednání
pak byly podány informace z poslední Rady SHO a bezpeènostního aktivu u provozního øeditele OKD.
redakce ZB

Sdružení hornických odborù pùsobících
v OKD vyjadøuje velký zármutek rodinám
horníkù, kteøí tragicky zahynuli na lokalitì
ÈSA na Dole Karviná. Zranìným horníkùm
pak pøeje brzké uzdravení.
Hornictví je velmi nároèné a rizikové povolání a zasluhuje výraznou podporu a ocenìní.
Jaromír Pytlík, pøedseda SHO

Zavedeme na Paskovì robotu?
Hornictví stále patøí a bude patøit k povoláním nejrizikovìjším. Nejde jen o
práci v podzemí jako takovém se složitými geologickými, hydrogeologickými
a tektonickými podmínkami, ale zejména o celou øadu rizik, která se kumulují
v dùlním prostøedí. Jsou to nebezpeèí skrytá ve vývinu dùlních plynù, pøedevším výbušného metanu, rizika dùlních otøesù - kde je jejich predikci vìnována velká pozornost již po øadu desetiletí, ale dosud nebylo získáno obecné øešení, které by umožnilo s velkou pravdìpodobností urèit èas vzniku, místo a
velikost budoucího otøesu, rizika prùtrží uhlí a plynù, dále riziko uhelného prachu, jež je nebezpeèný nejen svou výbušností, ale jako zdroj silikóz, pùvodce
pneumokonióz, další zdravotní rizika: nadmìrný hluk dùlních strojù a zaøízení, obtížné mikroklima – vysoká teplota a vlhkost, øada nevolností zamìstnancù právì z tepla, vibrace pøenášené na ruce, dlouhodobá, nadmìrná, jednostranná zátìž horních konèetin, tma a stísnìné prostøedí, manipulace s
tìžkými bøemeny, celková fyzická a psychická zátìž a další. Ne nepodstatnou záležitostí jsou i choroby z povolání. Poèet chorob z povolání v OKD v letošním roce již dnes dvojnásobnì pøesahuje poèet chorob v roce 2013 a pøekraèuje stovku pøípadù. Nesmíme zapomínat ani na samotnou nároènost hornické práce. Studie dokazují, že hornická práce patøí vedle práce lesních dìlníkù pøi tìžbì døeva k energeticky nejnároènìjším. A s tím vším souvisí i zvýšené riziko pracovních úrazù. Z výše uvedeného vyplývá, že hornictví s sebou evidentnì pøináší více zdrojù rizik pro ohrožení zdraví a prakticky není
srovnatelné s jiným povoláním.
V souèasné dobì pøichází OKD s požadavkem zavést v podzemí – zatím
na Závodì Dùl Paskov – 10hodinové smìny.
Zvýšení pracovní doby horníkù pøímo na pracovišti o cca 2 hodiny je z pohledu ochrany zdraví horníka naprostý nesmysl. Zvýšení doby práce na pracovišti vychází ze zámìru zvýšit celkovou délku pracovní doby na 10 hodin a
ušetøit tím èasovou ztrátu spojenou s dopravou na vzdálená pracovištì. Je to
však nesmysl i z ekonomického hlediska: ekonomové zde asi nevzali v úvahu skuteènost, že v nepøíznivých mikroklimatických podmínkách je délka
dlouhodobého výkonu práce omezena hygienickým pøedpisem a lze ji navýšit pøi 10hodinové smìnì jen o 10 %, což v podmínkách Dolu Paskov by znamenalo prodloužení výkonu práce na èelbì nebo v porubu asi jen o 30 minut!
Tedy 2 hodiny navíc, ale jen 30 minut práce navíc, zbytek by vyplnily bezpeènostní pøestávky. Nebo se snad pøedpokládá nedodržování pøestávek?
Studie Prof. Z. Jiráka zatím odsouhlasila vše podle zbožného pøání zadavatele. Bude-li celá vìc takto pokraèovat, brzy se dozvíme, že horník je, co
se týèe fyzické zátìže, roven napøíklad pracovníkovi u pøepážky v bance. Koneènì pøi vzniku nového režimu práce a odpoèinku v obtížných mikroklimatických podmínkách byla hornická práce podle energetického výdeje stavìna na úroveò napø. èištìní oken, úklidu pokojù, výrobì zákuskù…. Jsme proto zvìdavi na koneèné stanovisko hygienického dozoru, který má chránit
zdraví našich horníkù a dohlížet na pracovní podmínky. A bylo by také zajímavé poctivì zmìøit u vìtšiny profesí energetické výdeje a také, jak je vyžadováno a realizováno dodržování bezpeènostních odpoèinkových pøestávek. Po zjištìní skuteènosti by asi nikoho nenapadly takové šílenosti!
Není možné prodlužovat pracovní dobu v dùlních podmínkách, zvláštì,
když i generace pøed námi a koneènì i souèasná legislativa se snaží o opak –
o zkracování práce v podzemí, døívìjší odchody do dùchodu apod.
Rada SHO se již v bøeznu tohoto roku postavila jednoznaènì proti prodlužování smìn v dole až na 10 hodin a s navyšováním denní pracovní doby zásadnì nesouhlasí.
/mak/
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Poradu ZIBP v Havíøovì øídili SIBP Ing. I. Kavka /vlevo/ a Ing. V. Potomák...

Nezamìstnanost v našem kraji stále mírnì klesá...

S pøíchodem zimy to bude jinak
Po velmi mírném nárùstu v letošním èervenci se poèet evidovaných uchazeèù o zamìstnání v Moravskoslezském kraji
(MSK) k 30. øíjnu 2014 již tøetí mìsíc po sobì snížil a dosáhl tak
hodnoty 81 971. Zároveò poklesl o 0,2 procentní body i podíl
nezamìstnaných osob na 9,5 %. Poèet nahlášených volných
pracovních míst poslední ètyøi mìsíce roste a na konci øíjna jejich poèet èinil celkem 5 657.
ÚP ÈR, Krajská poboèka v Ostravì registrovala ke konci øíjna t. r.
40 877 žen a jejich podíl na celkovém poètu registrovaných lidí bez
práce byl 49,9 %. V evidenci bylo
8 551 osob se zdravotním postižením, tj. 10,4 % z celkového poètu
uchazeèù o zamìstnání. K poslednímu letošnímu øíjnovému dni bylo evidováno 4 546 absolventù škol všech
stupòù vzdìlání a mladistvých a jejich poèet po tøech mìsících rùstu v
porovnání se záøím t. r. poklesl o 236
osob. Zároveò se snížil jejich poèet i
v meziroèním srovnání, a to až o
1 475. Absolventi a mladiství se podíleli 5,5 % na celkové nezamìstnanosti. Podíl nezamìstnaných osob v

MSK (tj. poèet dosažitelných uchazeèù o zamìstnání ve vìku
15 - 64 let k obyvatelstvu stejného vìku) letos ke konci øíjna poklesl o 0,2
p. b. na hodnotu 9,5 %.
Na jedno volné pracovní místo pøipadalo v prùmìru 14,5 uchazeèe, z
toho nejvíce v okrese Karviná (35,8)
a Bruntál (24,6). Pøevahu mezi nejèastìji novì nahlášenými volnými
pracovními místy bìhem øíjna mìla
místa pro pomocné pracovníky ve výrobì, nástrojaøe a pøíbuzné pracovníky, zedníky, kamnáøe, dlaždièe a
montéry suchých staveb, obchodní
zástupce, dále pak pro instalatéry,
potrubáøe, stavební zámeèníky a stavební klempíøe. ÚP ÈR, Krajská po-

Podíl nezamìstnaných ve vybraných okresech
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boèka v Ostravì podpoøila v prùbìhu øíjna 2014 prostøednictvím nástrojù a opatøení APZ vznik celkem
764 pracovních míst pro nejobtížnìji
umístitelné uchazeèe o zamìstnání.
Nejpoèetnìji z nich, a to 482 spoleèensky úèelných pracovních míst
(zejména v profesích všeobecní administrativní pracovníci, prodavaèi v
prodejnách a èíšníci a servírky; nejèastìjším oborem èinnosti u SÚPM SVÈ byla výroba textilií, textilních výrobkù, odìvù a doplòkù) a 107 míst v
rámci veøejnì prospìšných prací
(pøedevším pro uklízeèe veøejných
prostranství). Od ledna do øíjna t. r.
bylo dohromady finanènì podpoøeno dokonce už 7 168 pracovních pøíležitostí (meziroènì +2 009, tj.
+38,9 %). Vedle toho bylo v rámci novì vzniklého nástroje APZ nazvaného aktivizaèní pracovní pøíležitost
podpoøeno prozatím 69 krátkodobých pracovních pøíležitostí.
Letos v øíjnu bylo v MSK do rekvalifikací novì zaøazeno 805 uchazeèù
a zájemcù o zamìstnání (u
„klasických“ rekvalifikací nejvíce
osob do kurzu k získání øidièských
oprávnìní; u zvolené rekvalifikace
pøevážnì do kurzù svaøování a k získání øidièských oprávnìní) a za deset mìsícù t. r. jich bylo dohromady
5 483. Z tohoto celkového poètu pak
do zvolené rekvalifikace nastoupilo
3 699 uchazeèù a zájemcù o zamìstnání.
Z materiálù poskytnutých ÚP ÈR,
poboèka Ostrava.

Kvalitní odvìtvová smlouva je jako kotva na rozbouøeném moøi...

Øíká 1. místopøedseda OS PHGN J. Franta
Minulý mìsíc, konkrétnì 8. øíjna, se v Praze sešli pøedstavitelé Zamìstnavatelského svazu dùlního a naftového prùmyslu (ZSDNP) a Odborového svazu PHGN. Obì strany hodnotily
plnìní kolektivní smlouvy vyššího stupnì (KSVS) za první pololetí letošního roku.
O prùbìhu a výsledku setkání jsme hovoøili s hlavním vyjednavaèem a prvním
místopøedsedou OS PHGN Jaromírem
Frantou.
Jak byste struènì, ale výstižnì ètenáøùm HGN pøiblížil hodnocení plnìní
odvìtvové smlouvy za první pololetí?
Tak jako pøi minulém hodnocení. Obì
strany konstatovaly, že nemají žádné informace o tom, že by v èlenských organizacích docházelo k neplnìní závazkù vyplývajících z odvìtvové smlouvy. Musíme si uvìdomit, že odvìtvová smlouva
uzavøená na období let 2013 až 2017, je
velice obsáhlý dokument, který kromì ta-

rifních mzdových tabulek zahrnuje napøíklad i dovolenou zamìstnancù, sociální
péèi o zamìstnance, BOZP, zamìstnanost, informování odborové organizace v
pracovnìprávních vztazích apod. A jestliže opakovanì pøi hodnocení zazní od zástupcù zamìstnavatelù a zamìstnancù,
že se smlouva stoprocentnì plní, pak klobouk dolù. Svìdèí to o zodpovìdném pøístupu sociálních partnerù jak k tìžebnímu odvìtví, tak i k péèi o zamìstnance.
Alfou i omegou odvìtvové smlouvy
jsou ale tarifní mzdové tabulky…
Souèástí vyhodnocení plnìní vyšší kolektivní smlouvy byla samozøejmì i dis-
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První místopøedseda hornického svazu Jaromír Franta...

kuse o tom, co vláda nedávno projednala
a schválila, a to je navýšení minimální
mzdy na hodnotu 9200 korun od 1. ledna
2015. Došlo již k druhému navýšení minimální mzdy, takže v rámci našeho odborového svazu jsme dospìli k názoru, že
by se to mìlo projevit i v odvìtvové
smlouvì, konkrétnì ve mzdových tarifních tabulkách. Proto jsme našim sociálním partnerùm, zástupcùm zamìstnavatelského svazu, pøedali návrh Dodatku
èíslo jedna k odvìtvové smlouvì.
Kdy pøípadné navýšení tarifù
vstoupí v platnost?
Obì strany sociálního dialogu se zavázaly k dalšímu jednání o Dodatku è. 1.
Náš cíl je, aby nové tarify zaèaly platit od
1. ledna 2015, proto se budeme snažit dosáhnout dohody se zástupci zamìstnavatelù do konce roku, aby jednotlivé èlenské organizace mohly s naší dohodou
pracovat. Takže nyní nastane klasický
proces po té, co jsme pøedložili výzvu k
zahájení kolektivního vyjednávání.
Co jste kromì mzdových tarifù v
rámci odvìtvové smlouvy se zamìstnavateli ještì dohodli?
Shodli jsme se na shodném postupu
pøi projednávání základních dokumentù
majících pøímý vliv na tìžební prùmysl.
Mám tím na mysli surovinovou politiku
státu, novelu státní energetické koncepce a úhrady z vydobytých nerostù. Spoleènì chceme zlepšovat podmínky pro tìžební prùmysl a nikoliv je zhoršovat, jak
se v posledních letech, bohužel, v Èesku
dìje. S potìšením mohu konstatovat, že
na klíèové dokumenty pro tìžební prùmysl, které nám souèasná vládní koalice
pøipravuje, máme se zamìstnavateli
shodný názor. Bohužel, naše názory a návrhy se zatím neshodují s vládou pøedkládanými materiály.
Petr Kolev

V Praze poprvé jednaly
národní a krajské tripartity
Zástupci Rady hospodáøské a sociální dohody ÈR se minulý týden setkali v pražském Lichtenštejnském paláci k historicky prvnímu spoleènému jednání s krajskými tripartitami.
Hlavními tématy byly podpora hospodáøského rùstu a zamìstnanosti, èerpání evropských prostøedkù, reforma støedního školství a také sociální dialog v krajích.
Pøedseda vlády Bohuslav Sobotka (ÈSSD) seznámil sociální partnery s Akèním plánem na podporu hospodáøského rùstu a zamìstnanosti,
který vychází z významných strategických a koncepèních materiálù vlády a návrhù opatøení pro podporu
hospodáøského rùstu ÈR. Cílem je
zajistit, aby opatøení, na kterých je
dlouhodobá shoda, byla co nejrychleji realizována. Akèní plán poèítá mimo jiné s investicemi do výstavby páteøní infrastruktury, která zlepší dopravní obslužnost v krajích.
Premiér také na spoleèném jednání pøedstavil dva nedávno schválené klíèové materiály ministerstva
práce a sociálních vìcí. A to Aktivizaèní opatøení k øešení nepøíznivé situace na trhu práce a Strategii politiky zamìstnanosti do roku 2020.
Zástupci jednotlivých krajských tripartit informovali premiéra Sobotku
o sociálním dialogu v regionech, o øešených tématech a také o samotném fungování krajských organizací.
Zástupci vlády, odborù a zamìstnavatelù dnes mluvili o potøebì zákona, který by upravil vynìtí pùdy ze zemìdìlského fondu. Diskutovali o pøípravì na èerpání fondù, chystaném
propouštìní horníkù v severních Èechách a na severní Moravì, podpoøe
dopravní infrastruktury èi o reformì
školství, aby více odpovídalo potøebám na trhu práce.
Podle jihomoravského hejtmana
Michala Haška (ÈSSD) krajské tripartity zaèaly vznikat v roce 2001.
Fungují ve všech krajích kromì Prahy. Poslední se ustavila minulý týden v Libereckém kraji. "Klíèové problémy krajù bude tripartita øešit ètvrtletnì, jakousi svodkou. Nejklíèovìjší

vzkaz z dneška je ale to, že velmi
rychle musíme s centrální vládou pøipravit reformu školství," uvedl Hašek. Podle nìj je nutné se zamìøit
hlavnì na zmìny ve financování uèòovského a støedního školství.
Také podle odborù zaèínají Èesku
docházet kvalifikovaní pracovníci v
rùzných oborech. Podle pøedsedy
Èeskomoravské konfederace odborových svazù Josefa Støeduly je proto nutné sí škol optimalizovat a upravit financování tak, aby školy
„netoužily po studentovi jen kvùli poplatku“. Odbory podporují i jednotné
zkoušky na støední školy.
Prezident Svazu prùmyslu a dopravy Jaroslav Hanák upøesnil, že øadou námìtù z dnešního jednání se
bude celostátní tripartita zabývat už
na pøíštím zasedání 1. prosince.
"Vládì zbývá jen vyhrnout rukávy a
naplnit naše pøedstavy," uvedl Hanák.
Spoleèné setkání národní a krajských tripartit je dalším významným
krokem k posílení sociálního dialogu. V tomto formátu by se mìli zástupci tripartit scházet jednou do
roka. Národní tripartita bude o dìní v
regionech informována prùbìžnými
zprávami a v pøípadì nutnosti by se
urèitá témata z krajù projednávala s
krajskými zástupci na jednání národní tripartity.
Za dobu mandátu vlády Bohuslava Sobotky se zástupci národní tripartity sešli již devìtkrát. Vládní kabinet tak jednoznaènì deklaruje, že
klade dùraz na spolupráci se sociálními partnery. Nyní komunikace sociálních partnerù dostává širší možnosti k hledání tolik potøebného celospoleèenského konsenzu.
(pek)

Stávka nìmeckých
strojvùdcù pokraèovala
Nìmecký soud zamítl snahu nejvìtšího železnièního dopravce Deutsche Bahn
(DB) ukonèit stávku svých strojvùdcù právní cestou. Protest, jenž ochromil dopravu po
celém Nìmecku, zaèal 5. listopadu a trvat mìl do pondìlí. Zrušeny byly pøibližnì dvì
tøetiny spojù, omezeny byly i mezinárodní linky z Èeska. Firma se proti verdiktu odvolala a vyšší instance mìla rozhodnout ihned.
Soudkynì Ursula Schmidtová rozhodla, že stávka neporušuje žádné zákony a rovnìž není pøíliš rozsáhlá, jak tvrdily DB. Znamenalo to tedy, že mohla pokraèovat podle
plánu až do pondìlního rána, což pøedstavuje nejdelší stávku v pováleèné historii nìmeckých železnic. Právníci DB u soudu ve Frankfurtu nad Mohanem uvedli, že protest
zpùsobil nìmecké ekonomice každý den škodu ve výši 100 milionù eur (2,8 miliardy korun).
DB, které zamìstnávají 196 tisíc lidí, se po noèním neúspìchu u první instance odvolaly. Rozhodnutí se oèekávalo pozdìji. "Po tomto rozhodnutí soudu vidìlo DB jako
svou povinnost odvolat se proti prvoinstanènímu rozsudku," reagoval na verdikt dopravce. Podle agentury Reuters byly ale šance na úspìch malé.
Stávka ovlivnila dopravu na celém nìmeckém území a výraznì omezila provoz dálkových a regionálních vlakù. Ve vìtšinì tamních velkomìst se navíc zastavila i široce
rozšíøená mìstská železnice. DB se pokoušela alespoò èásteènì obnovit nìkteré spoje pomocí strojvùdcù, kteøí nejsou organizováni v odborovém svazu GDL. V omezené
míøe jezdily i nákladní vlaky, hlavnì s uhlím do elektráren. Nìmecká nádraží byla kvùli
stávce témìø prázdná, cestující vìdìli o stávce pøedem a èasto tomu pøizpùsobili i své
plány.
(pek)
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Ilustraèní snímek - vyspìlá dopravní technika nìmeckých železnic...

Odborùm vìøí lidé víc než bankám, tisku a církvím...

Jak je to vlastnì s tou dùvìrou?
Souèástí pravidelného šetøení Centra pro výzkum veøejného mínìní (CVVM) v záøí bylo zjišování, jak obèané dùvìøují
vybraným spoleèenským institucím. Výsledky mj. potvrdily,
že dùvìra obyvatel ÈR v odbory zùstává setrvalá na rozdíl tøeba od vìtšiny zdejších médií.
Nejvyšší dùvìøe se podle výsledkù
prùzkumu tìší armáda (70 % dùvìøujících: 22 % nedùvìøujících), následuje policie (65 : 34), soudy (61 : 37) a rádia (59 :
35). Dùvìra nad nedùvìrou pøevažuje také u odborù (42 : 37). Televize si o nìco
polepšily (51 : 45). V pøípadì bank jsou
podíly dùvìøující a nedùvìøujících statisticky vyrovnané (48 : 46). V pøípadì tisku
pøevážil jako pøed rokem pomìr nedùvìøujících (45 : 51). Nejmenší dùvìru ze
všech zkoumaných institucí má i letos církev – té svou nedùvìru vyjádøily plné dvì
tøetiny dotázaných (24 : 66).
Armáda a policie a soudy na vrcholu
Vývoj dùvìry v armádu, policii a soudy
v èase doznává v dlouhodobé perspektivì znaèných zmìn. V aktuálním šetøení
byl zaznamenán výrazný nárùst dùvìry u
všech tøí: armádì duvìøuje o 11 procentních bodu více lidí než v bøeznu tohoto
roku, soudùm o 13 procentních bodu více a polici dokonce o 15 procentních bodu více. Ve všech pøípadech pøitom podíl
dùvìøujících dosáhl historického maxima
od poèátku srovnatelných výzkumu v roce 1993.
Ženy více dùvìøují institucím než
muži
Podrobnìjší analýza ukazuje, že vìtší
dùvìru k vìtšinì sledovaných institucí
mají ženy než muži. Pokud jde takøíkajíc
o generaèní rozdílnosti, je možno konstatovat, že mladí lidé ve vìku 15 až 19
let èastìji dùvìøují soudùm, tisku, rozhlasu, televizi, bankám a internetu, zatímco
lidé ve vìku 45 až 59 let èastìji dùvìøují
odborùm. Dotázaní ve veku od 20 do 29
let mají výraznì vyšší dùvìru k internetu.
Lidé se základním vzdìláním (bez studentù) ménì dùvìøují soudùm, neziskovým organizacím a internetu. Naopak
vyšší dùvìru v internet mají absolventi
støedních škol s maturitou. Se zlepšujícím se hodnocením životní úrovnì se zvyšuje dùvìra ve vztahu k soudùm, policii,

armádì, církvím, bankám, neziskovým
organizacím a internetu.
Z hlediska sebezaøazení na škále levice-pravice lidé hlásící se k levici více dùvìøují odborùm, ti kdo se naopak øadí na
pravici, mají vìtší dùvìru k neziskovým
organizacím, bankám, internetu a v menší míøe i k tisku. Ve všech pøípadech vyšší
dùvìru jednotlivým institucím vyjadøovali
také dotázaní, kteøí dùvìøují souèasné
vládì. Dùvìra k soudùm, policii, armádì,
neziskovým organizacím, bankám a internetu pozitivnì koreluje se spokojeností s osobním životem. Po výrazném propadu dùvìry obèanù k církvím, ke kterému došlo v druhé polovinì roku 2012, následoval mírný nárùst podílu dùvìøujících, který však v aktuálním šetøení již nepokraèoval. Církve tak nadále zùstávají
vnímány hùøe, než byly v období pøed propadem souvisejícím patrnì s církevními
restitucemi.
Dùvìra v média stále neroste
V pøípadì médií byl v posledních letech zaznamenáván pomìrnì výrazný

postupný pokles dùvìry, který se ale v letošním roce zastavil a naopak dùvìra k
médiím zaznamenala urèitý vzestup.
Oproti poslednímu šetøení vzrostl podíl
dùvìøujících televizi (o 5 procentních bodù) a rádiu (o 4 procentní body, od záøí
2013 jde o zvýšení o 6 procentních bodù), v pøípadì tisku lze vidìt významný
vzestup dùvìry oproti loòskému záøí (o 7
procentních bodù). Pøesto se dùvìra ke
všem typùm médií pohybuje pomìrnì
hluboko pod svými maximy zaznamenanými v minulém desetiletí.
Proè se odbory tìší vyšší dùvìøe?
U odborù nebyla od posledního šetøení zaznamenána žádná statisticky významná zmìna, dùvìra èeských obèanù
k odborùm se tak stále drží nad hranicí
40 %, což platí pro všechna šetøení od
2. poloviny roku 2010. Pøed tím se dùvìra odborùm od 90. let 20. století pohybovala na nižší úrovni, zpravidla výraznì
pod 40 % a nìkdy dokonce mírnì pod
30 %. Podle sociologù, které Sondy Revue oslovily, je to dáno tím, že odbory byly nejvýznamnìjší silou, která upozoròovala na nedostatky a èasto protestovala
proti Neèasovì vládì. Faktorem ovlivòujícím respondenty zamìstnance mùže
být i skuteènost, že ve firmách, kde odbory kolektivnì vyjednávají, jsou pøíjmy zamìstnancù vyšší.
(kov)

p
Ilustraèní snímek z pražské demonstrace odborù proti vládì v roce 2012...

Vláda schválila na zaèátku mìsíce parametry kurzarbeitu....
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Mluvèí OKD Marek Síbrt /na snímku vlevo/ pøi debatì po pøednášce...

S prezidentem Zemanem v zádech
V pondìlí 10.listopadu probìhla beseda havíøovské poboèky KPHMO trochu ve stínu návštìvy naší "hlavy státu" - prezidenta republiky. Pøesto byla
beseda posluchaèi obsazena v klasickém schématu. Po blahopøání jubilantùm, když dva naši èlenové oslavují ve zdraví úctyhodných 80 let, seznámil
pøedseda poboèky pøítomné s nejbližším programem klubu: 24. listopadu ve
Stálé expozici filmové odpoledne na téma "Odpal tìžních vìží Dolu Dukla" a
následnì tradièní klubová Barborka 2. prosince v kompresorovnì Landek
Parku.
Hlavní téma besedy bylo tentokrát "Krize uhelného hornictví ve svìtì a øešení tìchto problémù v rámci OKD". Pøed pøedáním slova tiskovému mluvèímu OKD Markovi Síbrtovi podìkoval pøedseda poboèky za podporu, kterou
OKD i v této složité dobì vìnuje našim aktivitám. Na grafech prezentace nás
Marek Síbrt dosti podrobnì seznámil s aktuální situací na uhelném trhu, kdy
prodejní ceny jsou na tøetinì stavu pøed pár lety. Poptávka je celosvìtovì
omezená a konkurence levného uhlí ze zámoøí je drastická. Okolní státy tuto
situaci øeší podle svých možností - Polsko, Slovensko a Maïarsko, které mají podíl v uhelných spoleènostech, dotují odbyt a provoz šachet. Soukromé
spoleènosti musí racionalizovat provozy a snižovat vstupní náklady do tìžby.
V praxi to znamená snižování stavù, spojování dolù do jednoho celku a minimalizace investic na nezbytnou míru. Probíhá racionalizace profilù a výstroje
dùlních chodeb smìrem k menším prùøezùm, zvyšování znovupoužití, uzavírání oblastí dolu, které nejsou nezbytné pro provoz a opravy strojního parku ve vlastní režii na šachtách bez služeb externích firem mimo speciální pøípady. Mnohým nám to pøipomnìlo dobu pøed 30 lety, kdy se nakupovaly super komplexy ve velkém a žilo se z podstaty a dostupnosti optimální techniky
z tuzemska a Polska. Probìhly i informace o plánech tìžby v oblasti Morcinek a plánu tìžby v nových polích smìrem pod Karvinou a Doubravou. V krátkosti byla prezentovaná situace s Dolem Paskov, kde se tìží by draze, koksovatelné uhlí, které je relativnì nejlépe prodejné. Dluhy, které stály za vlastníky spoleènosti se podaøilo odsunout tak, aby neomezovaly provoz OKD. Je
vidìt, že nejbližší období bude jak pro pracovníky na šachtách, tak i pro
ostatní spoleènosti navázané na nì, velmi kritické. V následné diskusi bývalí
vedoucí pracovníci revíru prezentovali své názory a životní zkušenosti s provozem dolù. Padly otázky na úèelnost úplné privatizace revíru, otázky finanèních rezerv na zahlazení následkù dùlní èinnosti po ukonèeni provozu a
další. Jeden z návštìvníkù si spletl naši besedu s protestním shromáždìním,
ale to byla pouze epizoda, která nenarušila prùbìh a patøí na jiné shromáždìní. Beseda i za úèasti pøednášejícího pokraèovala v místní kavárnì nad
sklenkou vychlazeného piva.
－
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Zamìstnanci budou dostávat 70 procent mzdy ÈSA propouští zamìstnance,
piloty zamìstná Aeroflot
Vláda na zaèátku mìsíce projednala situaèní zprávu k zavedení nového nástroje aktivní politiky zamìstnanosti - Pøíspìvek v dobì èásteèné nezamìstnanosti, tzv. kurzarbeit.

Souèasnì uložila ministryni práce
a sociálních vìcí pøipravit návrh právní úpravy pøíspìvku v dobì èásteèné
nezamìstnanosti do 30. listopadu.
Pracovník mìl jako dosud dostávat
60 procent výdìlku. Tuto variantu odmítly odbory. Podle nich by na ní vydìlaly jen firmy, ne zamìstnanci. Odboráøi pøišli se dvìma návrhy.
„První je, že k 60 procentùm, které
by normálnì zamìstnavatel mìl platit, tak a tìch 20 procent, které by
mìl pøispívat stát, dá prostøednictvím zamìstnavatele pøímo zamìstnanci. To je ta mírnìjší varianta. Ta
ještì lepší je, kdyby zamìstnanci dostali 90 procent prùmìrného výdìlku
s tím, že by se rovným dílem podìlili
zamìstnavatel a stát,“ vysvìtlil pøedseda Èeskomoravské konfederace
odborových svazù Josef Støedula.
Vláda nakonec schválila kompromisní parametry kurzarbeitu, èili
zkrácené pracovní doby pro firmy v
tísni. Pøíspìvek bude možné poskytovat zamìstnavatelùm v pøípadì,
kdy nemohou zamìstnancùm pøidìlovat práci v rozsahu 20 – 40 % stanovené týdenní pracovní doby z dù-

vodu hospodáøských potíží zpùsobených externími ekonomickými faktory nebo živelními událostmi. Zamìstnavatel by po dobu výpadku výroby vyplácel zamìstnancùm náhradu mzdy ve výši 70 % prùmìrného
výdìlku. Výše pøíspìvku ze strany
státu by èinila 20 % prùmìrného výdìlku mìsíènì na jednoho zamìstnance.
Vláda bude vyhlašovat svým naøízením období, ve kterém je možné
tento pøíspìvek poskytovat. Souèasnì si vláda vyhradila, že bude
schvalovat konkrétní pøípady uplatnìní kurzarbeitu. Administrace bude
provádìna prostøednictvím Úøadu
práce ÈR. Pøíspìvek bude novým
nástrojem aktivní politiky zamìstnanosti, tedy poskytovaný na základì
písemné dohody mezi zamìstnavatelem a Úøadem práce ÈR a platit
pro nìj budou obdobná pravidla jako
v pøípadì ostatních nástrojù aktivní
politiky zamìstnanosti.
Kurzarbeit v dobì èásteèné nezamìstnanosti je zavádìn v souvislosti
s vývojem èeského trhu práce. Do jeho vývoje výraznì zasáhla po roce

2008 celosvìtová hospodáøské krize, která se v ekonomice v plném rozsahu projevila v roce 2009. Následující léta 2011 a 2012 znamenala velmi mírné oživení pøedznamenávající
však v roce 2012 opìtovný návrat
èeské ekonomiky do recese. V obou
letech se recese shodnì projevila v
meziroèním poklesu HDP o 0,9 %.
Negativní dopad této recese na trh
práce se naplno projevil v lednu
2014, kdy nezamìstnanost dosáhla
v Èeské republice rekordních hodnot. 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 mzdy. Firmy se
zavážou, že pracovní místa nezruší.
Za jakých podmínek mohou zamìstnavatelé tento nástroj použít, se øídí
nìmeckým zákoníkem práce. Mezi
experty, politiky, odbory a zamìstnavateli pøevládá názor, že kurzarbeit
pomohl po krizovém roce 2008 zachránit v Nìmecku miliony kvalifikovaných pracovních míst. V roce
2009 pracovalo v tomto zkráceném
režimu více než milion zamìstnancù.
(kov)

Zamìstnanci Èeských aerolinií propouštìní kvùli nejnovìjší vlnì reorganizace národního dopravce už mají výpovìdi.
Nejvìtší šanci pro sehnání nového místa mají zkušení kapitáni, z nichž už èást pøešla k ruskému Aeroflotu.
Ménì kvalifikovaní piloti a další letový personál má ale na trhu výraznì
horší pozici. „O místo pøišlo 57 pilotù, pøes polovinu z nich odešlo dobrovolnì dohodou,“ uvedl výkonný sekretáø Èeského sdružení dopravních pilotù CZALPA Zdenìk Kirchner s tím, že dobrovolnì odcházeli
zpravidla zkušenìjší piloti. Nové pracovní smlouvy mají podle nìj zatím
podepsané jen jednotlivci, èást uchazeèù o místo v Aeroflotu ještì èeká
na pohovory.
Opaèná situace je ale u druhých
pilotù, letušek a stevardù. Vìtšina
národních dopravcù požaduje, aby v
palubním personálu byli zamìstnaní
rodilí mluvèí, øekla pøedsedkynì Odborové organizace posádek letadel
(OOPL) Petra Posová. Zatímco o
zkušené kapitány z ÈSA zájem ze
strany zavedených dopravcù je, zby-

tek personálu s hledáním míst má
problémy. Øada letušek proto hledá
místo mimo obor.
Kvùli propouštìní v ÈSA vyhlásily
koncem záøí odbory zastupující letušky a stevardy stávkovou pohotovost a uvažovaly o stávce natvrdo.
Tu nakonec zažehnalo dojednání
kompromisního návrhu ÈSA s odbory na propuštìní 69 letušek a stevardù, 65 pilotù a 26 administrativních
pracovníkù. Pùvodnì chtìl dopravce propustit pøes 300 zamìstnancù.
ÈSA v záøí zamìstnávaly zhruba
230 pilotù, témìø 400 palubních prùvodèích a asi 270 pracovníkù v administrativì. Ještì v roce 2010 dopravce podle výroèní zprávy zamìstnával pøes 2000 lidí, z toho 415 pilotù a
752 palubních prùvodèích. Loni ÈSA
vykázaly ztrátu 922 milionù korun.
(pek)

Aktuální témata pro tuto dobu...

Jak postupovat pøi rozvázání
pracovního pomìru dohodou
Naskytla se mi lépe placená práce a chtìla bych podat výpovìï dohodou k co nejkratšímu termínu. Jsem samoživitelka.
Jak mám správnì postupovat a o jaká ustanovení zákoníku
práce se opøít?
Pøednì je tøeba poopravit nesprávnou terminologii použitou v dotaze. Termín výpovìï dohodou èeské právo nezná. Buï je možné podat
výpovìï z pracovního pomìru, nebo podat žádost o rozvázání pracovního pomìru dohodou. Ve vašem pøípadì se tedy bude jednat o žádost o

ZE SVÌTA
HORNICTVÍ
Pravým bohatstvím Austrálie jsou nerosty

Fiat rozšíøil v Paøíži 2014
nabídku vozù s oznaèením 500
Rodina Fiatù s èíslovkou 500 v názvu èítá již ètyøi modely. Hatchback, kabriolet a MPV doplòuje malé SUV, které v nabídce nahradí stávající model Sedici. Fiat 500X /snímky nahoøe/ se s délkou 4,25 metru staví svojí velikostí
mezi 500 a 500L.
Design by se mohl oznaèit za okoukaný, vždy se jedná o nìkolikátou interpretaci stejného retro tématu. Ve skuteènosti to ale malému SUV sluší, urèitì je hezèí než ponìkud neforemné 500L. Pøíï je díky svislému øešení velice mohutná, což dále zvýrazòují velká svìtla – hlavní i mlhová.
Svažující se záï je baculatá, pøesnì ve stylu originálního hatchbacku. Zadeèek je to sice pohledný, vidíme tu ale praktickou nevýhodu – konec auta je
špatnì viditelný, protože se záï postupnì svažuje ještì pod zadním oknem.
Zadní svìtlomety jsou rovnìž mohutné, svým tvarem pøipomínají další aktuální model s retro vzhledem – tøetí generaci novodobého Mini.
500X je ten milejší ze dvou bratrù, jeho sourozencem se stejnou technikou
je Jeep Renegade. Z toho vyplývá i fakt, že 500X je spíše mìstské SUV. Automobil bude k dispozici ve dvou verzích. Ryze mìstskou variantu s jemným
vzhledem s minimem plastových dílù doplní o nìco drsnìjší provedení
Traction. Ten pøiváží drsnìjší vzhled, i pøes plastovou ochranu dolní èásti karoserie ale 500X dává najevo, že na nezpevnìný povrch se mu moc nechce.
Zatímco zvenku jsou si modely 500 dost podobné, uvnitø se liší výraznìjším zpùsobem. Na vrchu støedového panelu je v oblém rámu uložena obrazovka multimediálního systému (pìtipalcová nebo 6,5palcová). Volant má
ideální prùmìr, mohl by však mít o nìco tlustší vìnec. Tlaèítka na volantu i na
centrálním tunelu jsou velká, jsou tak dobøe po ruce. Skvìlá je kulatá hlavice
øadicí páky, být hliníková, pùsobila by jak z nìjakého starého Ferrari. Pøed
spolujezdcem se objevují hned dvì odkládací schránky.
Tak jako ostatní pìtistovky i 500X myslí na styl. Objednat bude možné i kožené èalounìní imitující zašlou kùži. Jedná se o zajímavý prvek, zpracování
ale pùsobí velice lacinì.
Pøestože se na Fiat 500X èeká již delší dobu (o premiéøe se spekulovalo již
pøed rokem), automobil má pøed zahájením jeho prodeje ještì co zlepšovat.
Pocit z auta výraznì kazilo zpracování, na mysli máme odlupující se dno
schránky spolujezdce nebo tenký koberec v zavazadelníku, který pùsobil, jakoby se mìl za chvíli rozpadnout. Zdroj: auto.cz

Úraz pøi cestì na obìd
V areálu zamìstnavatele jsem pøi cestì na obìd utrpìl úraz.
Zamìstnavatel ho odmítá uznat jako úraz pracovní. Je jeho postup správný?
Postup zamìstnavatele není
správný. Podle § 274 odst. 1 zákoníku práce se jedná o úkon, který je v
pøímé souvislosti s plnìním pracovních úkolù. Jedná se tedy o pracovní
úraz. V tomto smyslu jednejte se zamìstnavatelem. Pøedevším je nutné
mu písemnì sdìlit, že požadujete,
aby tento úraz byl øádnì odškodòo-

ván podle zákoníku práce, jinak budete nucen se svých oprávnìných
nárokù domáhat soudní cestou.
Jestliže u zamìstnavatele pùsobí odbory, požádejte je o pomoc. Promlèecí lhùta zde èiní dva roky. O pracovní úraz by se nejednalo, pokud
by cesta na obìd byla konána mimo
objekt (areál) zamìstnavatele.

Austrálie se mùže pochlubit vyspìlým
prùmyslem i zemìdìlstvím. Její ekonomika dlouhodobì konkuruje i nejvyspìlejším státùm.
Hlavní pøedností Austrálie jsou bohaté
nerostné zásoby. Nejvýznamnìjším odvìtvím je proto tìžební prùmysl. Austrálie má nejvìtší zásoby zinku na svìtì,
druhé nejvìtší zásoby zlata, støíbra a mìdi a ètvrté nejvìtší zásoby železné rudy.
Ètyøicet procent veškerého exportu tvoøí
právì tìžba nerostných surovin.
Významnou roli hraje také zemìdìlství. Austrálie je pøedním svìtovým vývozcem vlny, pšenice, hovìzího a jehnìèího masa, cukru a obilovin. Zemìdìlská
pùda tvoøí témìø 60 procent celkové plochy zemì. Jejímu plnému využití však
brání velká sucha a nedostatek vodních
zdrojù.

Nejvìtší pøírodní krystaly na
svìtì
Pokud jste si zkoušeli vyrobit krystalky
soli odpaøováním solného roztoku, tak se
vám nepodaøilo bìžnì vyrobit krystalky
vìtší než 1 cm. Matka pøíroda je v tomto
smìru obdivuhodná. V jejich útrobách se
skrývají neskuteèné poklady. Jeden z
nich pøedstavuje snad nejvìtší pøírodní
krystaly na svìtì. Nádherné, ale zato
smrtelné.
V mexickém pohoøí Naica byla objevena pøi tìžbì støíbra, zinku a olova v hlubinných dolech dutina s údajnì nejvìtšími krystaly sádrovce na svìtì. Sádrovec
se zde vysrážel z horkých roztokù proudících ze Zemì k povrchu. Krystaly jsou
prùsvitné a díky lomu svìtla mají rùzné
duhové zabarvení. Vysrážely se zde z
horkých termálních vod proudících z hlubin Zemì.
Podmínky v jeskyni jsou však velmi nehostinné. Teplota se blíží 60°C, je tu stoprocentní vlhkost a mizerné ovzduší. Bez
ochranného obleku se zde dá vydržet jen
nìkolik málo minut.
Vstup do jeskynì je vybaven ocelovými dveømi s dokonalým zabezpeèením a
dovnitø smí jen pár vyvolených. Dokonce
i návštìvníci, kteøí uvidí krystaly jen ze
speciální zasklené pozorovatelny, musí
projít zdravotní prohlídkou, která klade
dùraz hlavnì na krevní tlak. I v pozorovatelnì se totiž teplota blíží 50 stupòùm.
Nìkolik zlodìjù krystalù však bylo zde nalezeno mrtvých.
K objevu unikátní krystalové dutiny došlo v roce 2000. Horníci se pøi ražení štoly provrtali do velké dutiny kulovitého tvaru, kde krystaly dosahují délky pøes 11
metrù a mají hmotnost až 55 tun. Dutina
dostala jméno Cueva de los Crystales
(Jeskynì krystalù). Dutina s unikátními
krystal musí být zkoumána ve speciálních oblecích, díky obrovské vlhkosti zde
trpí pøístroje, fotoaparáty a kamery na kterých se neustále sráží vodní pára v drobounké kapièky. Vìdecké týmy jsou dokonce zkoumány lékaøi, pøi práci v tak extrémních podmínkách.
Tento unikátní systém krystalù bude
zøejmì zachránìn i po ukonèení tìžby v
jiné èásti dolu a krystaly budou uchovány
ve svém unikátním mikroklimatu a pøitom
chránìny pøed nenechavci.
Podle Jana. A. Nováka

rozvázání pracovního pomìru dohodou. Dohoda o rozvázání pracovního pomìru musí být podle § 49 zákoníku práce písemná. Musí v ní být
uvedeno, ke kterému datu chcete
pracovní pomìr rozvázat. Každá
smluvní strana musí obdržet jedno
vyhotovení dohody o rozvázání pracovního pomìru. Protože dohoda o
rozvázání pracovního pomru dohodou je dvoustranný právní akt, je nutné, aby i zamìstnavatel s rozvázáním vašeho pracovního pomìru souhlasil. Pokud s ním souhlasit nebude, nezbude vám než dát výpovìï z
pracovního pomìru. Zamìstnavatel
nemá povinnost souhlasit s rozvázáním pracovního pomìru i pøesto, že
jste samoživitelka.

Kdo v ÈR nesmí stávkovat?
Zamìstnanci kterých profesí nesmìjí stávkovat? Zakazuje jim to pøímo Ústava,
nebo jiné právní pøedpisy?
Zákaz stávky v ÈR je upraven takto:
I.
V souèasné dobì je právo na stávku v ÈR ústavnì zakotveno v èl. 27
odst. 4 Listiny základních práv a svobod (dále jen Listina), která je na základì èl. 3 Ústavy ÈR souèástí našeho ústavního poøádku. Jedná se tedy o právo ústavní. V èl. 27 odst. 4
Listiny je uvedeno, že právo na stávku je zaruèeno za podmínek stanovených zákonem a že toto právo nepøísluší soudcùm, prokurátorùm (nyPOMÙCKA:
OTOLIT
KOLEM
PYRON
LORA

SEKAT

PROVÁDÌT
VYPOULIT
OPERACI

NÁDOBA
U STUDNY

JEDNOTKY
MNOŽSTVÍ

OSÉVÁNÍ

ní státním zástupcùm), pøíslušníkùm
ozbrojených sil a pøíslušníkùm bezpeènostních sborù.
II.
Dále je stávka zakázána v zákonì
è. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání. V tomto pøípadì se však jedná pouze o stávku ve sporu o uzavøení kolektivní smlouvy.
Nezákonná je podle tohoto zákona mimo jiné stávka:
a) v pøípadì branné pohotovosti
státu a v dobì mimoøádných opatøení,
b) zamìstnancù zdravotnických
zaøízení nebo zaøízení sociální péèe, pokud by stávkou došlo k ohrožení života nebo zdraví obèanù,
c) zamìstnancù pøi obsluze zaøízení jaderných elektráren, zaøízení
se štìpným materiálem a zaøízení ropovodù nebo plynovodù,
d) soudcù, prokurátorù, pøíslušníkù ozbrojených sil a ozbrojených
sborù a zamìstnancù pøi øízení a zabezpeèování letového provozu,
e) pøíslušníkù sborù požární
ochrany, zamìstnancù závodních
jednotek požární ochrany a èlenù záchranných sborù zøízených podle
zvláštních pøedpisù pro pøíslušná
pracovištì a zamìstnancù zabezpeèujících telekomunikaèní provoz, pokud by stávkou došlo k ohrožení života nebo zdraví obèanù, popøípadì
majetku,
f) zamìstnancù, kteøí pracují v oblastech postižených živelními událostmi, ve kterých byla pøíslušnými
státními orgány vyhlášena mimoøádná opatøení. Zdroj: Sondy

Pøestože tekutinu v moøi nazýváme vodou,
není to z chemického hlediska správné.
Vždy vodu-H2O-definujeme jako èirou
kapalinu bez chuti. A moøská voda je
pøedevším slaná s hoøkou pøíchutí. Slanou
chu jí dodává zejména chlorid sodný,
hoøká pøíchu je zpùsobena hoøeènatými
solemi. Každý ... (tajenka) obsahuje
35 kg solí.
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