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Den pøed konáním Snìmu OS PHGN v 

Luhaèovicích zasedala i Rada SHO vzhle-

dem k tomu, že vìtšina èlenù sdružení byla 

souèasnì delegáty snìmu. Na poøadu jed-

nání byla obvyklá témata poslední doby  - 

vývoj jednání k hornickým dùchodùm na Mi-

nisterstvu práce a sociálních vìcí, informa-

ce k prùbìhu pohovorù k organizaèním 

zmìnám v OKD, vývoj klíèových ukazatelù 

v oblasti BOZP - detailní informace k pra-

covní úrazovosti podal svazový inspektor 

Ivo Kavka. Hovoøil rovnìž o kategorizaci ri-

zikovosti prací a možnostech informování 

zamìstnancù o tom, v jakém riziku pracují.  

V závìru jednání byla projednána pøí-

prava Sjezdu OS PHGN /bude se konat  

11. bøezna  2016 v Praze/ a èinnost jednot-

livých komisí, ve kterých má SHO své zá-

stupce.

Zasedání pøíští Rady SHO probìhne  

15. kvìtna v Sobìšovicích.                    red

Ve dnech 8. 4. a 9. 4. 2015 probìhlo v Luhaèovicích v hotelu Harmonie 1 
hned nìkolik významných akcí. Bylo to jednání rozšíøené Rady Sdružení 
hornických odborù Havíøov, Rady Odborového svazu PHGN a hlavní ak-
ce Snìm OS PHGN. 

Hlavní akcí dvoudenního rokování odbo-
ráøù byl Snìm OS PHGN, který zahájil 
úvodním slovem pøedseda OS PHGN Jan 
Sábel. Pøednesl zprávu o èinnosti a vyhod-
nocení programu svazu za uplynulé obdo-
bí, vèetnì informace o stavu èlenské zá-
kladny svazu, hospodaøení, majetku o sta-
vu legislativy a další body.

Jan Sábel zdùraznil, že bìhem posled-
ního roku se stalo mnoho významných vì-
cí. Øekl, že po nìkolikaleté tìžké práci bylo 
dosaženo úspìchu a posunu pøi projedná-
vání pøedèasných hornických dùchodù a 

že vìøí v úspìch dalších jednání a prosaze-
ní požadavkù odborù. Vyzvedl práci a po-
moc politikù, kde zmínil pøedevším minis-
tryni práce a sociálních vìcí Michaelu Mark-
sovou (ÈSSD) a poslance Ladislava Šincla 
(ÈSSD). Dále øekl, že horníci získávají pod-
poru napøíè širokým politickým spektrem, 
což bylo napøíklad vidìt na Snìmu SHO ve 
Stonavì, kterého se zúèastnila øada vý-
znamných politikù.

Další bodem z mnoha byla zpráva o èin-
nosti svazových inspektorù bezpeènosti 
práce a stavu bezpeènosti v roce 2014. Tu 
pøednesl svazový inspektor BOZP Ivo Kav-

ka. „Se stavem bezpeènosti nemùžeme být 
spokojeni. Jedenáct smrtelných úrazù v 
OKD je špatná zpráva“, zdùraznil Kavka. 
Ze zprávy také vyplynulo, že nìkteré úrazy 
jsou zcela zbyteèné. Mnohdy dochází k 
podceòování nejen bezpeènostních pøed-
pisù, ale i základních zásad bezpeèné prá-
ce, a to jak ze strany zamìstnancù, tak i za-
mìstnavatelù. Bezpeènost práce by mìla 
být základní prioritou všech.

Na snìmu vystoupili všichni pøedsedové 
organizací sdružených v našem svazu a in-
formovali delegáty o situaci ve svých orga-

nizacích. Ta není nikde jednoduchá. Hor-
nictví prožívá velmi tìžké období a ocitá se 
neprávem na okraji zájmu. Bylo zmínìno, 
že nìkteøí politici jsou hluší k varování ze 
strany odborových organizací. Paradoxem 
pak je, že regiony, ve kterých je tìžba uhlí 
hlavním zamìstnavatelem, patøí mezi kraje 
s nejvyšší nezamìstnaností. Postupným 
útlumem hrozí nastat situace, kdy neza-
mìstnanost pøevýší pøípustnou hranici. Z 
fóra snìmu zaznìly názory, že politici by si 
mìli uvìdomit dopady svých, podle odbo-
rù, èasto špatných rozhodnutí. Vždy� uhlí, 
jak èerné nebo hnìdé, je stále významnou  

surovinou, bohatstvím státu. Tìžební prù-
mysl je velmi významným zamìstnavate-
lem. Rozhodování, pøíprava a plánování 
tìžby je otázkou nìkolika let dopøedu, a to 
by také mìli politici pochopit. Jak se shodl 
Jaromír Franta, první místopøedseda sva-
zu a pøedseda SOO CCG Most s místo-
pøedsedou svazu a pøedsedou SHO Haví-
øov Jaromírem Pytlíkem, problémy na obou 
stranách republiky jsou podobné.

Legislativa v parlamentu a v OS PHGN , 
to byl další bod jednání. Toho se ujali práv-
níci odborového svazu Mgr. Markéta Ma-
rinková a JUDr. Antoním Tìšík. Hovoøilo se 
o novelizaci zákoníku práce, úrazovém po-
jištìní, evidenci odborových organizací, da-
òových pøedpisech, problematice bydlení, 
hornické legislativì a mnoha dalších zá-
važných otázkách.

Samozøejmostí na snìmu byla také dis-
kuse na všechna témata snìmu. Každý z 
úèastníkù se mohl vyjádøit k jakémukoliv té-
matu. Bylo zodpovìzeno mnoho dotazù de-
legátù. V diskusi zaznìla øada názorù, pøi-
pomínek a námìtù. V nìkterých organiza-
cích jsou velké problémy. Jeden z mnoha 
zmínil i pøedseda odborové organizace 
VOKD Václav Sacha. Podle nìj je situace 
ve VOKD kritická, pøedevším z ekonomic-
kých dùvodù.

Na závìr snìmu byla pøijata závìreèná 
zpráva a usnesení snìmu se závaznými 
úkoly pro další období èinnosti OS PHGN.

                                                       -mk-

p Snímek z jednání Rady SHO...

p Vedení hornického svazu na snìmu - zleva Jaromír Pytlík, Jan Sábel a Jaromír Franta...
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Pøedèasný dùchod si zaslouží všichni horníci

Generální provìrka na Dole ÈSM

Z dubnové porady ZIBP

Všichni hlubinní horníci by mohli odcházet do dùchodu o pìt let døíve. 
Po jednání snìmu hornických odborù OKD ve Stonavì na Karvinsku to  
27. bøezna po Snìmu SHO øekla ministrynì práce a sociálních vìcí Mi-
chaela Marksová (ÈSSD).

S ministrem prùmyslu a obchodu Janem Mládkem (ÈSSD) již delší dobu pracuje na 

souboru opatøení pro Moravskoslezský a Ústecký kraj, jehož souèástí má být právì i nove-

la zákona o dùchodovém pojištìní.

Momentálnì mohou do dùchodu døíve odejít horníci, kteøí zaèali fárat pøed rokem 1993 

a do konce roku 2008 odpracovali pod zemí minimálnì 3300 smìn. Vláda na konci bøezna  

schválila, že døíve do dùchodu budou moci odejít i ti horníci, kteøí 3300 smìn odpracovali i 

po roce 2008. Havíøi, kteøí zaèali fárat až po roce 1992, zatím na døívìjší dùchod nárok ne-

mají.

„Dostali jsme s kolegou Janem Mládkem úkol od pøedsedy vlády, abychom vypracovali 

balíèek opatøení pro Moravskoslezský a Ústecký kraj. Souèástí toho balíèku bude i novela 

zákona o dùchodovém pojištìní. Ta by mìla umožnit všem hlubinným horníkùm, aby moh-

li odejít o pìt let døíve do dùchodu, tak jak je to bìžné v evropských zemích,“ dodala minis-

trynì Marksová s tím, že podle ní je to nedílná souèást toho, jak pomoci lidem pøi postup-

ném útlumu tìžby.

Už nyní se ministrynì práce pøesvìdèila, že dojednat pøedèasný odchod do dùchodu 

pro všechny horníky bude tìžké zejména s ministrem financí Andrejem Babišem (ANO). 

K balíèku opatøení patøí mimo jiné nástro-

je aktivní politiky zamìstnanosti, jako jsou re-

kvalifikace nebo podpora pracovních míst èi 

podpora pro investory, kteøí vytvoøí pracovní 

místa. Kdy by mìl být balíèek hotov, minis-

trynì neøekla. Podle ní je to však otázka nì-

kolika týdnù.

Kvùli pøedèasným odchodùm horníkù 

OKD do dùchodu se nedávno  sešli zástupci 

odborù a ministerstva práce. To, že minister-

stvo financí má špatná èísla, si myslí i pøed-

seda Sdružení hornických odborù OKD Jaro-

mír Pytlík. „Týká se to zhruba 3500 horníkù,“ 

upøesnil s tím, že je pøesvìdèený, že se od-

borùm podaøí vyjednat pøedèasné odchody i 

pro nì. „Na penìzích to neztroskotá. Máme 

spoèteno, že je to v plných nákladech nìco 

pøes ètyøi miliardy,“ vysvìtlil.                    red

p Ministrynì práce a sociálních vìcí Michaela 
Marksová na jednání Snìmu SHO...

Na období od 17. bøezna do 3. dubna 2015 byla naplánována Èeským 
báòským úøadem generální provìrka na Dùlním závodì 2. Zahájení pro-
bìhlo 10.3.2015 a dále v pracovních skupinách dne 17.3.2015. Souèasnì 
tento den zahájila i týdenní komplexní provìrku dolu Krajská hygienická 
stanice.

Státní báòská správa provádìla kontrolu v 

tìchto odborných skupinách:

-organizace a øízení bezpeènosti práce a pro-

vozu,

-vedení dùlních dìl, povolování hornické èin-

nosti,

-ochrana proti dùlním otøesùm a trhací práce,

-vìtrání vèetnì výhledu na dobu 5 let, dega-

zace a ochrana dolu proti výbuchu uhelného ply-

nu a prachu,

-havarijní plán, požární ochrana, ZBZS,

-svislá doprava, energetická zaøízení a povr-

chové provozy, vyhrazená technická zaøízení, 

-horizontální a úklonná doprava v dole, do-

pravní zaøízení, dùlní stroje, zaøízení, pøístroje a 

pomùcky,

-elektrická zaøízení v dole a na povrchu,

-mìøická dokumentace, ochranné pilíøe, hos-

podaøení se zásobami, odvodòování, úhrady, re-

zervy.

Krajská hygienická stanice se pak v 6 skupi-

nách zamìøila na oblasti:

-vyhodnocení hygienického dozoru,

-rozbor kategorizace prací a vyhodnocení pra-

covních podmínek ve vztahu k rizikovým fakto-

rùm pracovního prostøedí,

-problematika OOPP,

-fyzická kontrola vybraných pracoviš� dùlních 

i povrchových, sanitárních a pomocných zaøíze-

ní,

-zajištìní pracovnì-lékaøských služeb (pre-

ventivní prohlídky, rozbor nemocí z povolání, 

zdravotní zpùsobilost k výkonu práce – pøeøazo-

vání sledovaných pracovníkù, rekondièní poby-

ty),

-problematika nebezpeèných chemických lá-

tek a pøípravkù,

-kontrola jakosti pitné, teplé a provozní doby,

-hluková zátìž obytné zástavby v lokalitì,

-kontrola stravovacího komplexu.

Bìhem provìrky dolu byla kontrolována 

všechna pracovištì DZ-2.

Závìry jednotlivých skupin byly projednány 

vždy v pátek v týdnu, kdy konkrétní komise kon-

èila svou práci, hygienická provìrka mìla svùj zá-

vìr v úterý 24.3.2015. 

Kontroloøi v komplexní hygienické provìrce 

sepsali celkem 27 protokolù, zjistili 15 závad, vy-

dali 4 doporuèení. Závady se týkaly nedostatkù 

prostor výdejny prádla,  WC, úklidové komory, 

šaten a sanitárních zaøízení, školení zamìst-

nancù, lékárnièky a aktualizace platných smìr-

nic.

Státní báòská správa zjistila pøi svých kontrol-

ních fárání v rámci generální provìrky pouze 7 

závad, které byly do závìru GP ÈBÚ odstranì-

ny. Opatøení pak byla stanovena ve skupinì 

„vìtrání“.

Celkovì byla pøipravenost dolu na generální 

provìrku hodnocena pøi závìru pracovníky stát-

ní báòské správy jako velice dobrá a kromì opat-

øení v „toxikologické“ skupinì hygienické provìr-

ky a ve skupinì „vìtrání“ báòské provìrky neby-

lo zjištìno podstatných nedostatkù.

        Ing. Vladimír Potomák, 

        svazový inspektor bezpeènosti práce

Tentokrát v Ostravì probìhla další z pra-

videlných porad závodních inspektorù bez-

peènosti práce našeho regionu /ZIBP/.

V úvodu SIBP Vladimír Potomák sezná-

mil pøítomné s klíèovými ukazateli oblasti 

BOZP za první tøi mìsíce tohoto roku. V 

tomto období bylo zaregistrováno 41 pra-

covních úrazù, z toho jeden smrtelný. Bylo 

dosaženo úrazové èetnosti 6,42 závažnos-

ti 9,92. Poté seznámil ZIBP s dvìma úmrtí-

mi pracovníkù v dole a jejich okolnostmi. 

Dalším tématem byl plán odborových ak-

cí a informace z poslední porady "SAFE-

TY". Pak se inspektoøi vìnovali kategoriza-

ci prací a informovanosti zamìstnancù o  

tom, v jakém riziku pracují. K této proble-

matice probìhnou další jednání se zástup-

ci vedení OKD. 

V dalším prùbìhu vystoupili právníci   

JUDr. Marie Piekarzová a Mgr. Ondøej Ha-

vránek. Nejdøíve hovoøili na téma "Vliv no-

vého Obèanského zákoníku na Zákoník 

práce a pracovnìprávní vztahy od 1. ledna 

2014. Pak to byla problematika hornických 

dùchodù, kterou struènì a výstižnì popsa-

la Marie Piekarzová.  Samotná praxe je 

však natolik složitá, že pøi øešení dùchodo-

vých otázek je nanejvýš dùležité se poradit, 

a to právì v právnické kanceláøi, kterou od-

boráøi mají k dispozici v rámci pracovnì-

právní poradny v Havíøovì na Junácké ulici 

è.3. Diskuse pak byla zamìøena na praktic-

ké pøípady z provozu OKD.                    red
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Poèet nových pracovních míst v našem kraji roste...

Od kdy náleží podpora 
v nezamìstnanosti

Ztráta polského hornictví
pøekroèila miliardu zlotých

Míra nezamìstnanosti v Nìmecku 
v minulém ètvrtletí rekordnì klesla

Nezamìstnanost pomalu klesá
K 31.bøeznu 2015 se v porovnání s únorem o 2 347 snížil poèet evidova-

ných uchazeèù o zamìstnání v Moravskoslezském kraji (MSK) na celko-
vých 82 118. Souèasnì poklesl o 0,2 p. b. i podíl nezamìstnaných osob. 
Poèet nahlášených volných pracovních míst se již tøi mìsíce po sobì zvy-
šuje a ke konci letošního bøezna dosáhl jejich poèet hodnoty 7 372.

Bìhem bøezna 2015 došlo k mezimìsíè-
nímu snížení poètu nezamìstnaných osob 
ve všech okresech MSK, pøièemž nejvýraz-
nìji v okresech Opava (-550 osob), Ostra-
va (-477) a Frýdek-Místek (-429). Zároveò 
ve všech okresech poklesl i podíl neza-
mìstnaných osob. Nejvíce se tento podíl 
snížil v okresech Bruntál (-0,5 p. b.) a Opa-
va (-0,4).

Na kontaktních pracovištích krajské po-
boèky ÚP ÈR v MSK bylo k poslednímu dni 
letošního bøezna registrováno celkem     
38 918 žen, pøièemž jejich podíl na celko-
vém poètu uchazeèù o zamìstnání dosáhl   
47,4 %. Osob se zdravotním postižením 
(OZP) bylo registrováno 8 829, tj. 10,8 % z 
úhrnného poètu uchazeèù o zamìstnání. 
Absolventù škol všech stupòù vzdìlání a 
mladistvých bylo na kontaktních pracoviš-
tích 3 773 a jejich podíl na celkové neza-
mìstnanosti se zastavil na letošní únorové 
hodnotì (4,6 p. b.), a to pøesto, že se jejich 
absolutní poèet v porovnání s pøedchozím 
mìsícem nepatrnì snížil (-128 osob). 

K 31.03.2015 na ÚP ÈR, Krajské poboè-
ce v Ostravì se o 0,2 p. b. snížil podíl neza-
mìstnaných osob (tj. poèet dosažitelných 

uchazeèù o zamìstnání ve vìku 15 - 64 let 
k obyvatelstvu stejného vìku), a to na     
9,6 %. 

Ke konci bøezna 2015 bylo v databázích 
ÚP ÈR, Krajské poboèky v Ostravì regis-
trováno dohromady 7 372 volných pracov-
ních míst, což bylo více jak oproti únoru le-
tošního roku (+1 010 míst), tak i v meziroè-
ním porovnání (+3 613). Na jedno volné 
pracovní místo pøipadalo v prùmìru 11,1 
uchazeèe, z toho nejvíce v okresech Brun-
tál (33,4) a Karviná (25,2). Mezi nejèastìji 
novì nahlášenými volnými místy bìhem le-
tošního bøezna pøevažovala místa pro po-
mocné pracovníky ve výrobì, uklízeèe ve-
øejných prostranství, èistièe kanalizací a pøí-
buzné pracovníky, zedníky, kamnáøe, dlaž-
dièe a montéry suchých staveb, pracovníky 
ostrahy a bezpeènostních agentur a pro 
montážní dìlníky výrobkù. 

Za první tøi mìsíce letošního roku na-
stoupilo do rekvalifikací celkem 2 420 ucha-
zeèù o zamìstnání, z nichž 945 bylo zaøa-
zeno do zvolené rekvalifikace.

Z materiálù poskytnutých krajskou po-
boèkou ÚP ÈR v Ostravì.

                                           redakce ZB

Bøeznová míra nezamìstnanosti v Nìmecku klesla o desetinu procenta na èerstvé rekordní dno 

6,4 procenta. To je dobrým znamením, že soukromá spotøeba letos potáhne rùst nejvìtší evropské 

ekonomiky. Nìmecký vývoj míry nezamìstnanosti kopíruje i celá eurozóna, kde procento lidí bez prá-

ce kleslo v únoru rovnìž o 0,1 procentního bodu na 11,3 procenta. Dostala se tak na nejnižší úroveò 

od kvìtna 2012. 

Také v celé Evropské unii se nezamìstnanost snížila o desetinu procentního bodu na 9,8 procenta 

a dostala se tak nejníže od záøí 2011. V Èeské republice míra nezamìstnanosti podle údajù Eurosta-

tu klesla na 5,5 procenta z lednových 5,6 procenta. Eurostat používá údaje Èeského statistického 

úøadu, které se liší od èísel Úøadu práce ÈR.

Eurostat odhaduje, že v celé Evropské unii bylo v únoru bez práce 23,887 milionu lidí, z toho 

18,204 milionu v zemích používajících euro. Oproti lednu se jejich poèet snížil v EU o 91 tisíc a v sa-

motné eurozónì o 49 tisíc mužù a žen.                                                                                        (red)

Ztráta polského hornictví kamenného 
uhlí pøekroèila v roce 2014 miliardu zlotých 
/cca 6,6 miliard Kè/. Vychází to z odhadù tý-
deníku Trybuna Górnicza. Pøed rokem se 
finanèní výsledek pohyboval na úrovni mí-
nus 273 milionù zlotých a pøed dvìma roky, 
tìžko tomu uvìøit, zisk odvìtví pøekroèil 1,6 
miliardy zlotých.

Z údajù katowického Oddzia³u Agencji 
Rozwoju Przemys³u, publikovaných na por-
tále Polski Rynek Wêgla, je zøejmé, že pro-
dukce èerného uhlí v minulém roce pøed-
stavovala 72,5 milionù tun. Rok pøedtím by-
la tìžba o 4 miliony tun vyšší s tím, prodej 

uhlí dosáhl loni 70,4 milionù tun a zmenšil 
se meziroènì o 7 milionù tun.

Z prodané suroviny tvoøilo energetické 
uhlí 58 milionù tun. Úroveò prodeje kokso-
vatelného uhlí nemìla velké výkyvy a k od-
bìratelùm se v roce 2014 dostalo 12,3 mili-
onù tun, rok pøedtím byl prodej vyšší o 300 
tisíc tun.

Na polském trhu se prodalo 62 milionù 
tun obou druhù uhlí, pøitom nejvìtším spo-
tøebitelem byla polská energetika. Za hra-
nice bylo vyvezeno 8,3 milionù tun uhlí, z to-
ho až 25 procent koksovatelného.

Export byl realizován pøedevším pozem-
ní dopravou. Na skládkách se koncem roku 
ocitlo 8,2 milionù tun suroviny, z toho 7,8 mi-
lionù bylo energetického uhlí.

Polské hornictví zamìstnávalo na konci 
minulého roku 102 900 osob, oproti pøed-
chozímu roku 106 693 pracovníkù. Mezi 
pracovníky 29 dolù bylo 3 544 zamìstnan-
cù, kteøí pobírali dùchod. Zdroj: portalgor-
niczy.pl 

Podpora v nezamìstnanosti náleží uchazeèi 

o zamìstnání pøi splnìní stanovených podmínek 

ode dne podání písemné žádosti o podporu v ne-

zamìstnanosti. Není tomu tak ale vždy . Jestliže 

uchazeè o zamìstnání požádá o poskytnutí pod-

pory v nezamìstnanosti nejpozdìji do 3 pracov-

ních dnù po skonèení zamìstnání nebo jiných 

èinností uvedených v § 25 odst. 1 nebo èinností, 

které jsou podle § 41 odst. 3 považovány za ná-

hradní doby zamìstnání, pøizná se podpora v ne-

zamìstnanosti ode dne následujícího po skon-

èení zamìstnání nebo uvedených èinností. Kraj-

ská poboèka Úøadu práce Èeské republiky roz-

hodne ve správním øízení o podpoøe v neza-

mìstnanosti. Uchazeè o zamìstnání je povinen 

skuteènosti rozhodné pro pøiznání a poskytování 

podpory v nezamìstnanosti doložit, a to napøí-

klad evidenèním listem dùchodového pojištìní, 

potvrzením o zamìstnání, potvrzením o výši prù-

mìrného výdìlku, dokladem o výkonu jiné výdì-

leèné èinnosti, u osoby samostatnì výdìleènì 

èinné potvrzením o dobì trvání úèasti na dùcho-

dovém pojištìní a o vymìøovacím základu pro 

pojistné na sociální zabezpeèení a pøíspìvek na 

státní politiku zamìstnanosti. Zmìny tìchto sku-

teèností je povinen písemnì oznámit krajské po-

boèce Úøadu práce ÈR nejpozdìji do 8 kalendáø-

ních dnù.                                                     (biè)
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Sociální bydlení v Èechách je stále v plenkách

Naši odboráøi mohou zdarma využívat poradenství SON...

Sdružení nájemníkù ÈR (SON) uvítalo, že byl po tøinácti letech slibù a 
pokusù pøipraven ucelený pokladový materiál k øešení sociálního bydle-
ní.

Po celou dobu pøípravy koncepce pro lé-

ta 2015 - 2025, kterou má vláda projedná-

vat tento mìsíc, zástupci sdružení jako 

úèastníci jednání expertních týmù uplatòo-

vali pøipomínky a návrhy, z nichž se pøeváž-

ná vìtšina stala souèástí finanèního návr-

hu koncepce. Na nedávné tiskové konfe-

renci v Domì odborových svazù v Praze to 

novináøùm øekl pøedseda SON Milan Tara-

ba.

„U nás je rozšíøená mylná pøedstava, že 

sociální bydlení by mìlo být poskytováno 

pøedevším bezdomovcùm. To je ale omyl. 

Do koncepce sociálního bydlení jsou zahr-

nuty i pøíspìvky na bydlení, o které žádají 

nejvíce senioøi, kteøí již nejsou schopni pla-

tit vysoké nájmy,“ øekl Stanislav Køeèek, zá-

stupce veøejné ochránkynì práv. A tento ne-

blahý trend stoupá. V roce 2008 dostalo pøí-

spìvek na bydlení 86 482 lidí, v roce 2013 

už 195 405 lidí, kteøí nebyli schopni ze 

svých pøíjmù pokrýt nájem.

Situaci ještì zhoršil nový obèanský záko-

ník, který stanoví, že pokud se nájemce ne-

dohodne s majitelem bytu na výši nájemné-

ho, mìl by rozhodnout soud. To ale SON ve 

svých regionálních poradnách lidem nedo-

poruèuje, protože výdaje jsou nesmírnì vy-

soké a soudy navíc vìtšinou rozhodují v ne-

prospìch nájemcù. Ti pak musí platit ob-

rovské soudní poplatky pøesahující èástku 

100 tisíc korun. „U nás nemáme zákon na 

urèování nájemného jako napøíklad v Nì-

mecku a v dalších zemích a soudci se tak 

øídí podle svého uvážení i podle odborných 

posudkù. Dva posudky na stejný byt se 

však od sebe dost liší. „Pøístup soudù k roz-

hodování o nájemném je pro mne obrov-

ským zklamáním,“ stìžuje si Køeèek.

„S pøihlédnutím k prùmìrným mzdám, 

jsou nájmy v Èeské republice nejvyšší v Ev-

ropské unii. A tak roste poèet lidí, kteøí sice 

bydlení mají, ale nájmy jsou èím dál dražší 

a oni musejí žádat o pøíspìvky na bydlení. 

Na západì vìtšina seniorù bydlí v nájem-

ních bytech a za nájmy vynaloží v prùmìru 

20 procent svého pøíjmu. V Èesku senioøi 

dávají na bydlení pøes 80 procent svého pøí-

jmu, takže poèet lidí žádající o pøíspìvek 

na bydlení stále roste. V roce 2010 bylo na 

pøíspìvky na bydlení vyplaceno 3 521 000 

korun, o tøi roky pozdìji již 7 403 000 ko-

run,“ uvedl Milan Taraba.

Sdružení nájemníkù proto navrhuje pøi 

pøípravì legislativních krokù, které by mìly 

vést k nápravì v oblasti sociálního bydlení 

souèasnì s pøípravou zákona o sociálním 

bydlení øešit pøípravu a pøijetí zákona o 

obecnì prospìšné spoleènosti v oblasti 

bydlení a podporovanou výstavbu pro-

støednictvím sociálnì-bytových družstev 

podle zahranièních zkušeností zejména z 

Rakouska. Žádá rovnìž zaøadit práci v ob-

lasti sociálního bydlení mezi vázané èin-

nosti, usilovat o zkrácení termínu úèinnosti 

zákonù a pøedpisù o sociálním bydlení a ko-

neènì vypracovat metodiku stanovení míst-

nì obvyklého nájemného a její dùslednou 

realizaci a kontrolu.    Text a foto: P. Kolev

p Snímek z tiskové konference - pøedseda SON M.Taraba a zástupce ombudsmanky S. Pøeèek...

Pìtadvacetiletá ÈMKOS
Pro ženy je to velmi atraktivní vìk. Puberta 

dávno za námi, získaly jsme vzdìlání, zkuše-

nosti a jsme pøipraveny zaèít se v životì prosa-

zovat. V existenci odborové centrály však tento 

vìk znamená ètvrt století, a to si letos v bøeznu 

ÈMKOS skromnì pøipomnìla. Místo studia už 

má sebou velmi tvrdou školu života, do nìhož by-

la pøed 25 lety hozena rovnou z plenek. Tržní hos-

podáøství nás tehdy zaskoèilo naprosto nepøi-

pravené. Lidem nedocházelo, že západní blaho-

byt, ke kterému vzhlíželi, byl také výsledkem 

dlouholetého úsilí i bojù odborù. Proto nerozu-

mìli zámìru ÈMKOS, proè má být Klausova eko-

nomická transformace sociálnì únosná. Za ja-

koukoli snahu byly odbory nálepkovány jako tota-

litní a jejich demokratizaèní role nebyl chápána. 

Slovo sociální se stalo synonymem slova socia-

listický. Podepisovala se na tom minulost - býva-

lé ROH bylo sice odborovou organizací, avšak 

práva zamìstnancù v podstatì nechránilo. Kon-

frontace zamìstnancù se zamìstnavatelem by-

la nemyslitelná. Vládnoucí komunisté ROH rádi 

nazývali "školou socialismu" a slibovali si od nìj 

nìco jiného: prostøednictvím socialistických zá-

vazkù vyrábìt více, lépe a radostnìji.

Pokus zaèátkem devadesátých let "obrodit" 

ROH a lpìt na jednotì s vyprázdnìným obsa-

hem nemohl být úspìšný. Na mimoøádném vše-

odborovém a všesvazovém sjezdu 2. a 3. bøez-

na 1990 bylo ROH zrušeno. Pravomoci a maje-

tek byly pøedány nástupnickým organizacím, kte-

ré se sdružily v èeskoslovenskou, pozdìji Èes-

komoravskou konfederaci odborových svazù. 

Pøedání to nebylo snadné a rozhodnì se, ob-

zvláš� co se majetku týèe, neobešlo bez problé-

mù. Ohlednutím za pìtadvacetiletým úsilím   

ÈMKOS je práce pro historiky a politology. Lze 

však jednoznaènì konstatovat, že díky vlivu od-

borù se za 25 let žádné vládì nepodaøilo prosa-

dit zákon, který by výraznì zhoršil postavení za-

mìstnancù.

                    Jana Kašparová, 

                    šéfredaktorka "Sondy Revue"
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