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Otevøený dopis k hornickým dùchodùm
Vážený pane premiére,
už velmi dlouhou dobu se snažíme dojednat spravedlivé dùchody pro horníky. Vlastnì se o to pokoušíme od doby zrušení dùchodových kategorií, tedy od roku 1993. Tehdy ještì pøedseda vlády pan
Klaus slíbil vytvoøení takových podmínek, aby zamìstnanci pracující v rizikových kategoriích mohli
odejít døíve do dùchodu. Bohužel vždy se jednalo a jedná jen o sliby vlád pøedešlých i souèasné. Jediná vláda, která alespoò èásteènì vyøešila tento problém, byla „Neèasova“, a to Naøízením vlády
è. 363/2006 Sb. Tehdy pan Neèas sfáral osobnì do dolu, aby se na vlastní oèi pøesvìdèil, v jakých
podmínkách horníci pracují.
Vùbec neberete na zøetel, jak v celé Evropì øeší pøedèasné odchody horníkù do dùchodu. Nevnímáte, jaký je vìk dožití našich horníkù a ignorujete veškeré zpracované studie. Nechcete slyšet, jaký
je zdravotní stav horníkù, poèty chorob z povolání, obecných chorob a další poškození zdraví. Pravdìpodobnì vùbec nemáte ani ponìtí, v jakých podmínkách se na šachtì pracuje. Vùbec neakceptujete fakt, že v koneèném dùsledku to zatíží daòové poplatníky, tedy i Vaše volièe. A prakticky èiníte
pravý opak a dokonce z Vašich úst zaznívají slova o diskriminaci ostatních skupin.
Skuteènost je bohužel taková, že sliby, které jsme dostali od Vás pøed volbami, jsou velmi daleko
od skuteènosti.
Právem se celá hornická veøejnost domnívá, že byla podvedena. Je vlastnì ze strany státu podvádìna neustále!
Je zde tøeba pøipomenout fakta, která souèasný katastrofální stav zamìstnancù v hornictví zpùsobila:
- zrušení dùchodových kategorií bez jakékoliv náhrady,
- nepodaøená privatizace OKD, pøi které stát pøišel o miliardy korun a kontrolu nad nerostným bohatstvím,
- „pøedání“ ostatního majetku OKD souèasným majitelùm doslova za „hubièku“, a to vèetnì bytù
bez jakékoliv ochrany nájemníkù,
- žádná zákonná ochrana nerostného bohatství a jeho úplného vydobytí,
- neustálé odkládání zpracování Surovinové politiky státu a Státní energetické koncepce,
- samotná Evropská unie není nijak chránìna proti neustále se zvyšujícímu se dovozu uhlí ze státù mimo EU,
- nedokázali jste ochránit „Horní zákon“ ve vztahu k vyvlastnìní,
- horníci, kteøí mají poškozené zdraví dlouholetou prací, jsou vyøazováni na obecné choroby za
úèinného pøihlížení ministerstva zdravotnictví a potažmo také soudù,
- v Moravskoslezském a Ústeckém kraji se dlouhodobì nepodaøilo vyøešit vysokou nezamìstnanost.
Otázka tedy zní: Co stát, vláda, ministerstva, poslanci, senát atd. dìlají pro nás, své obèany
a volièe?
Musím s plnou odpovìdností øíci, že hazardujete se zdravím horníkù (a nejen jejich). Pøivádíte obèany ve výše jmenovaných krajích do neøešitelných sociálnì vyhrocených situací. Vytváøíte svým postojem sociální nepokoje a svým pøístupem „pøiléváte benzín“ do tìchto ohnisek.
Souèasný stav je neudržitelný a jako vrcholný pøedstavitel tohoto státu byste si mìl uvìdomit, že
lze oèekávat sociální nepokoje v tìchto oblastech. A nejen státní aparát, ale i Vy osobnì budete za nì
plnì odpovìdni!
Nemíníme již déle uklidòovat horníky a slibovat jim, že se jednáním vše vyøeší. Zatím se nevyøešilo nic a nemáme ani žádné signály, že by tomu tak v nejbližší dobì bylo.
Pravdìpodobnì nejste dostateènì obeznámen, jak se v poslední dobì øešily problémy v polském
hornictví. Tyto závažné události mají velmi významný vliv na naše horníky. A vìøte, že horníkùm je naprosto jedno, že doly nevlastní stát. Stát je hlavním viníkem souèasné situace a je povinen dát vše do
poøádku.
Dne 18. 3. 2015 bude v OKD, a.s. fárat do dolu pøedseda ÈMKOS pan Josef Støedula. Pokud se nevyhýbáte odpovìdnosti za danou situaci, mùžete se na práci horníkù pøijet podívat a také sfárat mezi
nì do dolu. Samozøejmì i vèetnì všech ministrù, kteøí ještì nefárali do dolu. To považujte jako naše
pozvání Vás i všech èlenù vlády na fárání do dolu.
Zároveò bych Vás a všechny èleny vlády rád pozval na setkání s moravskoslezskými horníky, které se uskuteèní dne 27. 3. 2015 v 10 hodin v „Domì PZKO“ ve Stonavì.
S pozdravem Zdaø Bùh
Podepsáni: Jaromír Pytlík - pøedseda SHO, Monika Nìmcová - pøedsedkynì ZO Povrchových provozù OKD, Rostislav Palièka - pøedseda ZO Dolu Paskov, Štefan Pintér - pøedseda ZO Dolu ÈSM, Ludìk Procházka - pøedseda ZO Dolu Paskov, František Riedl - pøedseda ZO Dolu Karviná (Lazy), Jiøí
Waloszek - pøedseda ZO Dolu Karviná.
Poznámka redakce: Uvedený dopis byl odeslán pøedsedovi Vlády ÈR, zainteresovaným ministrùm, poslancùm našeho kraje a pøedstavitelùm kraje.

Ministr Jan Mládek
navštívil náš region
Minulý pátek si ministr prùmyslu a obchodu Jan Mládek udìlal
èas, aby navštívil OKD a setkal se
s odbory i s vedením firmy na Darkovì. Jeho návštìva byla završena tiskovou konferencí, které se
zúèastnili zástupci všech médií.
Ještì pøed konferencí novináøi vyzpovídali pøi improvizované schùzce pøedsedu
hornických odborù pøedsedu SHO Jaromírem Pytlíka. Ten jim struènì vysvìtlil, proè
odbory v poslední dobì vystupòovaly svùj
tlak na vládu, aby koneènì "konala" /viz "Otevøený dopis", jehož obsah uvádíme v našem èasopise/. Je to prostì tím, že vláda se
slíbenou podporou hornických dùchodù váhá.
Pozdìji se již zaplnila konferenèní místnost a ke stolu zasedli hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, za odbory
pøedseda Jaromír Pytlík, øeditel OKD Dale
Ekmark, ministr prùmyslu a obchodu Jan
Mládek, vládní zmocnìnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Jiøí Cienciala a øeditel státního podniku DIAMO Tomáš Rychtaøík.
V úvodu promluvil ministr Mládek, aby
nastínil cíle jeho návštìvy. Jsou to jednání
s OKD, Vítkovice Steel, Mölnlycke Health
Care a DIAMO /øešení ostravských lagun/.
Nejdùležitìjší je pro vládu øešení OKD, které zaèalo již pøed rokem dohodou o prodloužení tìžby na Dole Paskov. Vedení firmy ministra seznámilo s opatøeními, která
snížila ztrátu spoleènosti. Pøesto se poèítá
s dalším snižováním stavù zamìstnancù
(letos celkovì o 1 600 - 800 u dodavatelù,
500 pøirozené odchody a 300 reorganiza-

pokraèování na stranì è.2...

Vyøešení hornických dùchodù by složitou situaci v nezamìstnanosti zlepšilo...

Ministr Jan Mládek navštívil náš region
pokraèování ze strany è.1...
ce). Pro udržení sociálního smíru v regionu
ministr pøedpokládá, že budou v budoucnu
splnìny tøi pøedpoklady:
- možnost odchodu horníkù do pøedèasného dùchodu,
- prodloužení životnosti OKD,
- získání nových investorù do našeho
kraje pro vznik nových pracovních míst.
K tomu je nutno pøipoèíst i spolupráci státu s orgány místní samosprávy, bez toho to
nepùjde.
Na slova ministra Mládka navázal vý-

Pøi výbuchu v uhelném dole 4. bøezna
2015 nedaleko východoukrajinského Donìcku zemøelo 33 horníkù. Podle agentury
Interfax to oznámily místní úøady. Dùl je na
okraji Donìcku, tedy na území ovládaném
separatisty. V dobì neštìstí se tam nebojovalo. Ukrajinští záchranáøi se ale k místu
údajnì vùbec nedostali.
Ukrajinský premiér Arsenij Jaceòuk na
schùzi vlády oznámil, že úøady vyslaly na
pomoc zavaleným horníkùm šedesátku zá-

Dùlní neštìstí
na Ukrajinì
chranáøù, povstalci je ale prý na místo neštìstí nepustili. Záchranáøský štáb povstalcù oznámil, že návrhy Kyjeva projednává.
Vùdce donìckých vzbouøencù Denis Pušilin ruské agentuøe TASS øekl, že Kyjev
žádnou pomoc donìckým záchranáøùm nenabídl: „Nikdo se na nás oficiálnì neobrátil,
ani my sami jsme o pomoc nežádali.” Bude-li prý zapotøebí, poprosí separatisté o
pomoc Rusko.
Informace o poètu mrtvých se bìhem
dne rozcházely. Šéf ukrajinského parlamentu Volodymyr Hrojsman v Kyjevì oznámil, že zemøelo 32 lidí, a poslanci je uctili minutou ticha. Pak ale své tvrzení o poètu obìtí odvolal.
Podle mluvèí separatistického ministerstva Juliany Bìdilové bylo v dobì exploze v
podzemí 230 horníkù, z nichž 157 se dostalo na povrch. V místì výbuchu jich bylo
33. Podle úøadù tak všichni zemøeli.
Šéf nezávislých hornických oborù Mihajlo Volyncev øekl Ukrajinské pravdì, že k výbuchu došlo v 5.20 ráno místního èasu.
Dùl byl otevøen koncem 50. let minulého
století. V minulých letech provoz postihlo
nìkolik velkých havárií, pøi nichž za posledních 15 let pøišlo o život celkem pøes 240 lidí. Nejvìtší z nich se stala v listopadu roku
2007, kdy pøi sérii explozí zemøelo 101 horníkù. Zdroj: Novinky

konný øeditel OKD Dale Ekmark, který podìkoval ministrovi za jeho pøítomnost a popsal struènì vývoj v roce 2014 a 2015, kdy
byla uplatnìna masivní úsporná opatøení.
Øeditel doufá, že i v budoucnu dojde k další
spolupráci se státem.
Pak již došlo k diskuzi, ve které padly dotazy k dalšímu øešení "ostravských lagun".
Øeditel DIAMO, s.p. Tomáš Rychtaøík odpovìdìl, že probíhají výbìrová øízení, jejichž
cílem bude odstranit zbylé ekologické zátìže do roku 2022.
Na dotaz, zda má pan Mládek spoèteno,
co by ty hornické dùchody stály, odvìtil ministr, že je to v zodpovìdnosti ministrynì

práce a sociálních vìcí Marksové. Za sebe
a svou stranu pøislíbil, že bude požadavky
odborù podporovat, dùležitá je však i reakce èlenù hnutí ANO a ta je zatím rozporuplná. Sdìlil rovnìž, že situace je velmi složitá
a vyžaduje komplexní øešení celého kraje a
dokonce i situace v sousedním Polsku, což
potvrdil i vládní zmocnìnec Cienciala.
Co øíci na závìr? To øekl novináøùm v
pøedchozím rozhovoru odborový pøedseda
Pytlík: " Pan ministr nám opìt slíbil, že situace se øešit bude." V opaèném pøípadì budou muset odbory pøikroèit k tvrdším akcím
i za úèasti všech zamìstnancù, kterým jde
o jejich budoucnost.
redakce OKD

Krojovaní horníci ze Stonavy bilancovali
Na svém výroèním rokování se v nedìli 1. bøezna 2015 sešli ve stonavském Domì PZKO hrdí nositelé nejvyššího ocenìní, udìlovaného v nìkolika kategoriích Sdružením hornických a hutnických
spolkù ÈR, nazvaného Èeský Permon. Od loòského roku je jeho držitelem Spolek krojovaných horníkù /SKH/ pøi obci Stonava. Jak je známo, oslavili stoleté výroèní od založení svého spolku v roce
1914. Tomuto dnes nìco málo pøes osmdesátièlennému spolku bylo toto ocenìní pøedáno za neustálé šíøení hornických tradic a hornického folklóru, se kterými pøed léty zaèali jejich dìdové, otcové a
známí. Psát na tomto místì o plejádì akcí vlastních, jako jsou svátky patronky horníkù, svaté Barbory, spojené se slavnostními bohoslužbami v kostelích ve Stonavì i Karviné, i spoleèenskou zábavou,
zahradní slavnosti, ale i reciproèní návštìvy KKH nejen v našem regionu, ale i v celé ÈR, kolegù z
KWK Boryna a Jas-Mos v sousedním Polsku i Malokarpatského banického spolku z Pezinku na Slovensku, i úèasti na mnoha setkáních v rámci SHHS, by bylo opakováním v tìchto novinách již publikovaných èlánkù i fotografií. Vzpomeòme jen loòský tøídenní maratón èervnových oslav onoho stoletého výroèí, o kterém se ještì stále mluví mezi jejich úèastníky nejen z ÈR. Nejlépe to v pozdravném
vystoupení shrnul pan Ing. Boleslav Kowalczyk, øeditel Dùlního závodu 1 Karviná a èlen tohoto SKH
pøi obci Stonava, který dodal, že pøesto, že v regionu je SKH usilujících o uchování hornických tradic
více, pøesto právì tento je pøíkladem kolektivního zapojení a èetností spoleèenských sešlostí, zvýrazòujících odkaz tehdejších zakladatelù hornických spolkù.
Tato nedìlní výroèní valná hromada jednak zvolila a vlastnì jen potvrdila staronové vedení tohoto SKH, což je možno považovat za ocenìní jeho dosavadní práce. Významným je i doplnìní spolkových stanov nezbytnými záležitostmi pro další rozvoj èinnosti tohoto kolektivu èlenù i èlenek, pro které je nejen nošení slušivých hornických stejnokrojù vìcí osobní hrdostí. V pøijatém plánu jejich všestranné aktivity neschází ani letošní úèast na významném již 19. Setkání zástupcù Hornických a hutnických spolkù ÈR v èervnu v Havíøovì.
Text a foto: -bø-
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Snímek z výroèní schùze Spolku krojovaných horníkù ze Stonavy...

Na krizi v OKD doplácí i další firmy v našem kraji...

Proè si nechráníme vlastní pracovní trh?
V posledních letech jsme si už pomalu všichni zvykli na situaci, že ekonomika velkých zamìstnavatelù v Moravskoslezském kraji pokulhává a
rùzná organizaèní opatøení se na øadové zamìstnance valí ze všech možných stran. Abych se ve svých úvahách nevracel daleko, staèí si jenom
pro osvìžení pøipomenout èlánek ze dne 12. 2. 2015, kdy se v èasopise
Týden objevila informace, že z OKD letos odejde 1600 zamìstnancù, z toho pøes 800 zamìstnancù z externích dodavatelských firem, které v souèasné dobì pracují pro jediného producenta èerného uhlí v naší zemi.
Jako pøedseda odborové organizace
VOKD, která je také èlenem svazu OS
PHGN a jako jediná odborová organizace
pùsobící u dodavatelských organizací, které pracují pro OKD, se již delší dobu snažím poukázat na situaci, že v tomto druhu
podnikání v Èeské republice nejsou, bohužel, nastaveny srovnatelné podmínky. Èasto se mi dostává od rùzných orgánù odpovìdi, že ekonomický rozvoj je stále na bodì
mrazu, a proto se míra nezamìstnanosti
dál zvyšuje. Je pak snadné uvìøit, že zamìstnanci jsou vlastnì asi celí šastní,
když si mohou udržet svoji souèasnou práci. Ale to je velmi nebezpeèný a, bohužel,
krátkodobý pøedpoklad. Proto se ptám, kde
jsou ti slavní vrcholoví zamìstnanci, jejichž
úkolem je vymyslet zpùsob, jak si udržet
své zamìstnance i v dobì, kdy je souèasný
zamìstnavatel na tom finanènì bídnì. Kde
jsou ty možnosti zavedení speciálního režimu typu krizového øešení aktuální ekonomické situace v OKD s pøipravovaným útlumem tìžby. Jestli je snad jediná spásná
myšlenka v tom, že tìžbu uhlí budou zajišovat kontraktoøi, kteøí se ke svým zamìstnancùm chovají hùø než nìkteré agentury
práce? Potom je to velmi špatné.
Nezasvìcený èlovìk si øekne, že pracovat pøi tìžbì nerostù a být odmìòován minimální mzdou v 21. století nemùže být pravda. Opak je pravdou. Jsou, bohužel, mezi
námi i takoví dodavatelé, kde se souèasným zamìstnancùm poskytuje jen minimální mzda. Pro vaši pøedstavu: na Dole
ÈSM pracuje v dole zamìstnanec ze Slovenska, který si za období 6 mìsícù za loòský rok vydìlal 2640 euro. Pøi dnešním pøepoètu to je 64 981 Kè.
Evropský soudní dvùr nyní rozhodl, že
zamìstnancùm pøi pøeshranièním poskytování služeb je nutno vyplácet daleko více finanèních prostøedkù (viz èlánek Polský zamìstnavatel musí ve Finsku vyplácet Polákùm tamní mzdy), než je u nìkterých dodavatelù zvykem (minimální mzda, stravenky,
ubytování). Zde je taky èas na úlohu státu a
rùzné kontrolní mechanizmy. Vždy za nedodržování srovnatelných podmínek, diskriminaci a nerovné zacházení lze uložit pokuty až do jednoho miliónu korun. Pøi nedodržování pøedpisù týkajících se pracovnìprávních dokumentù, pøekroèení objemu
fondu pracovní doby jdou pokuty až do
dvou miliónu korun.
Teï je tedy èas na správnou úvahu. Je to
chyba konkrétního zamìstnance nebo celé-

ho systému? Vlastnì bychom si mìli jako
odboráøi sami na tuto otázku odpovìdìt.
Protože jen my mùžeme prostøednictvím
našich nejvyšších odborových orgánù na
tuto situaci poukázat a jako zástupci zamìstnancù jednat o tìchto nešvarech s rùznými zodpovìdnými institucemi.
Je tøeba otevøít legitimní požadavek odborù na rozšiøování vyšší kolektivní smlouvy daného oboru. Protože jedinì tato kolektivní smlouva pøedstavuje základní
smluvní dokument k zajištìní srovnatelných podmínek v oblasti pracovnìprávních
vztahù v rámci celého odvìtví hornictví.
Je tøeba pøestat zavírat oèi nad tím, že u
nìkterých dodavatelù znovu zaèali pracovat v dole na rizikových pracovištích zamìstnanci, kteøí již odešli z dolù OKD, a to z
toho dùvodu, že ztratili zdravotní zpùsobilost, nebo mají již dávno pøekroèenou svoji
hranici NPE. Je tøeba si vìci øíkat na rovinu
a ne se uspokojovat tím, že já práci v souèasné dobì mám.
Jestli se v krátké dobì nezaèneme zabý-

vat i tìmito vážnými problémy, ujede nám
všem pomyslný vlak, a potom už bude pozdì se nechat uspokojit tím, že Evropská komise schválila státní pomoc pro uzavøení
Dolu Paskov. Vždy z dlouhodobého zámìru vyplývá, že v OKD se bude po roce 2023
tìžit jen 2,5 mil. tun uhlí.
Pokud i nadále budeme pøistupovat k
ochranì pracovních míst tímto zpùsobem,
vytvoøíme si tady vznik problémových lokalit, kde budou hrozit sociální nepokoje a poroste vysoká kriminalita.
Václav Sacha,
pøedseda OSZ VOKD Karviná
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Snímek z konference - Václav Sacha...

Starobní dùchody žen v ÈR
pøesáhly deset tisíc korun
Historicky poprvé prùmìrný starobní dùchod u žen pøekroèil èástku 10 tisíc korun, loni ženy pobíraly v prùmìru 10 050 korun. I v uplynulém roce ovšem mìly dùchody nižší než muži, kteøí dostávali
prùmìrnì 12 259 korun. Celková prùmìrná výše starobního dùchodu v roce 2014 èinila 11 075 Kè, tj.
o 105 Kè více oproti roku 2013. Starobních dùchodù bylo loni vyplaceno 2 355 144, poèet všech vyplácených dùchodù za loòský rok èinil 3 485 257.
Ve srovnání s rokem 2013 se mírnì zvýšil i poèet dùchodcù v Èeské republice, v roce 2014 jich bylo o 5354 více. Stoupl rovnìž poèet vyplácených dùchodù a mírnì vzrostly výdaje na dùchody. Vzestupný trend zaznamenala Èeská správa sociálního zabezpeèení (ÈSSZ) v poètu vyplácených pøedèasných dùchodù. Zatímco v roce 2013 jich bylo 543 356, v roce 2014 jich pøibylo dalších 22 570. Výdaje na dávky dùchodového pojištìní loni dosáhly 376,4 miliardy korun, pøíjmy byly ve výši 333 miliard korun, výdaje tedy pøevyšovaly pøíjmy o 43 miliard korun.
Ve srovnání s rokem 2013 výraznì vzrostly poèty pøípadù výplaty nemocenského. Zatímco v roce
2013 bylo provedeno 1 603 440 výplat, v roce 2014 stoupl jejich poèet o 297 648, tj. na 1 901 088 vyplacených dávek nemocenského.
Více nových pøípadù oproti roku 2013 zaznamenala ÈSSZ u dávek penìžité pomoci v mateøství.
Zatímco v roce 2013 novì zahájilo èerpání penìžité pomoci v mateøství 74 123 rodièù, loni jich bylo o
678 více. Vìtšinou penìžitou pomoc v mateøství èerpaly ženy. Muži se péèe o dítì ujali v 646 pøípadech, což je o 126 mužù více, než v roce 2013.
Zatímco pøíjmy z pojistného na nemocenské v roce 2014 dosáhly èástky zhruba 26 miliard Kè, výdaje na veškeré dávky nemocenského pojištìní èinily 22,1 miliardy Kè. Pøíjmy z pojistného v roce
2014 tak o 3,9 miliard Kè pøevýšily výdaje na nemocenské dávky. Nejvíce z nemocenského loni odèerpaly dávky nemocenského - 13,9 miliard Kè a dávky zmínìné penìžité pomoci v mateøství - 7,3 miliard Kè.
V roce 2014 evidovala ÈSSZ 271 432 zamìstnavatelù, oproti roku 2013 došlo ke zvýšení o 1698.
Ruku v ruce s tím šel i poèet zamìstnancù, které zamìstnavatelé pøihlásili k úèasti na pojištìní. V roce 2014 to bylo 4 328 561 pojištìncù, tedy o 53 017 více než v roce 2013. Naopak, mírnì poklesl poèet OSVÈ vykonávajících èinnost. V loòském roce jich bylo 972 356, což je o 4872 ménì než v roce
2013.
(red)

Aktuální témata pro tuto dobu...

Natržené bankovky nesmí obchodníci odmítnout
zahnìdlá nebo jen propálená, nepokládá
se za ohoøelou. Pokud bankovka po nechtìném vyprání zùstane beze zmìn viditelných pouhým okem, obrazec a nìkteré
ochranné prvky jsou rozeznatelné, musí ji
obchodník pøijmout a dále do obìhu nevracet, stejnì jako bankovku popsanou èi pomalovanou z jedné strany. Zdroj: dTest
Pozn.: Poradit se také mùžete s našimi
právními poradci na poradenské lince 299
149 009, která je k dispozici každý všední
den od 9 do 17 hodin.
red

Nezøídka se nám pøi placení dostane do rukou bankovka, které chybí
rùžek èi èást okraje, která je pomaèkaná, natržená nebo dokonce na dva
kusy a slepená izolepou. Nejsou výjimkou ani bankovky popsané èi pomalované. Co pak s nimi udìlat? Je možnost je odmítnout? A co obchodník, musí je od nás vždy pøijmout?
Staèí malá nepozornost pøi placení a
snadno se nám do rukou dostane opotøebovaná nebo dokonce poškozená bankovka. Je tak trochu jako „èerný Petr“, rádi bychom ji už nemìli, ale nikdo ji nechce pøijmout. Co teï? Rozhodnì nemusíme s každým nepatrným poškozením bìžet do banky, ale mìli bychom umìt rozpoznat, zda
mùžeme ponièenou bankovkou zaplatit a
zda ji musí obchodník pøijmout.
Existují jasná pravidla pro pøijímání opotøebovaných a poškozených penìz. Stává
se, že pokladní pøi placení odmítnou pøijmout bankovku s odùvodnìním, že poškozené peníze pøijímat nemusí. Ne vždy ale
postupují správnì. Zatímco bankovky opotøebované obìhem, typicky pomaèkané,
odøené, s narušeným okrajem èi zašpinìné, nelze odmítat, u poškozených se s jejich odmítnutím setkat mùžeme.
Zákon rozlišuje mezi bìžným a nestandardním poškozením. Pro nás jako fyzické
osoby platí, že jiné než opotøebované bankovky akceptovat nemusíme. U podnikatelù hraje roli, jestli jde o fyzickou nebo právnickou osobu. Režim fyzických osob je stejný, jedinou výjimkou jsou smìnárníci, pro
které platí to, co pro právnické osoby. Vìtšina obchodníkù jako právnické osoby má
povinnost pøijímat všechny bankovky, až
na ty nestandardnì poškozené a ty poškozené bìžnì, které ale nejsou celé. Celou
se pak rozumí i tøeba bankovka s chybìjícím rùžkem ne vìtším než dva centimetry
nebo právì natržená bankovka bez ohledu
na délku a poèet natržení. Právnické osoby
musí dokonce pøijmout i bankovku roztrženou na dvì èásti a slepenou lepicí páskou.
Nevadí ani mastná skvrna nebo èárnutí. A
co je dùležité, nesmí je už vracet do obìhu.
Nenechme si tedy namluvit, že bankovku,
která je pouze natržená, nepøijímají.
Výraznì poškozené èi úmyslnì ponièené peníze do obìhu nepatøí. Takové bankovky mùže odmítnout každý, až na Èeskou národní banku a zejména banky provádìjící hotovostní operace. Jenže ty nám ji

zabaví bez náhrady. O nestandardní poškození, které rozhodnì nebylo zpùsobeno bìžným zacházením, se jedná v pøípadì ohoøelých èi zetlelých bankovek, dále
jsou-li roztržené na více než dvì èásti nebo
mají neèitelný èi prodìravìlý obrazec. Pokud však bude bankovka vlivem tepla jen

Používání bodáku umožnilo vyøadit z pìchoty
na pøelomu 17. a 18.století pikenýry.
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