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Odboráři z lokality ČSA Dolu Karviná hodnotili svou činnost…

Budou členům zajišťovat služby jako dosud
Přes 80 delegátů se zúčastnilo jednání výroční odborové
konference 21. listopadu v zařízení Barborka u Dolu Karviná,
aby vyhodnotili svou zhruba roční činnost a schválili rozpočet na rok 2013.
Jednání se zúčastnili rovněž předseda ZO z lokality Lazy F.Riedl a
předseda SHO Ing.J.Pytlík, později
se dostavili zástupci vedení VOJ ředitel Ing.P.Hadrava, Ph.D. a ekonomický náměstek Ing.S.Wizur.
Jednání zahájil schválením programu a potřebných komisí řídící
konference ZIBP K.Helis a pak již
předal slovo předsedovi ZO
Z.Strončkovi, aby přednesl Zprávu o
činnosti. Ta zahrnovala široké spektrum činností od kolektivního vyjednávání na všech úrovních /KS OKD,
Kolektivní smlouva vyššího stupně/
přes činnost ZIBP a ÚIBP v oblasti
BOZP /kontroly, fárání, činnost v komisích/ až po účast odborářů na odborových akcích a demonstracích.
Připomněl, že velkou část práce odborářů spotřebuje řešení stížností,

připomínek a dalších problémů spojených s obecně nízkými mzdami,
zhoršeným mikroklimatem v dole, s
rozvržením pracovní doby, dopravou pracovníků v dole a vztahy s dodavatelskými firmami. Nakonec kladně zhodnotil činnost celého 22členného ZV.
V dalším průběhu jednání byly potvrzeny dosavadní stanovy ZO beze
změn a konference poté schválila
změny v Zásadách o hospodaření,
které souvisí s poskytováním odměn
členů při odchodu ze ZO a s navýšením „Barborky“ a rozpočet ZO pro
rok 2013. Ten umožní poskytovat
všem členům služby v podobné
struktuře jako doposud.
Delegáty pak informoval o stavu
kolektivního vyjednávání a o aktualitách v odborové i společenské pro-

blematice předseda SHO Ing.J.Pytlík /demonstrace v Praze, Horní zákon, důchodová reforma/.
V závěru jednání konference vystoupil ředitel VOJ Ing.P.Hadrava,
který se nejdříve věnoval stavu oblasti BOZP, jež vyžaduje neustálou
pozornost a pak informoval o těžební situaci a záměrech do budoucna
/prohlubování jámy, spojovací překop s Darkovem, zavedení centrální
klimatizace/.
V diskusi se pak objevili dotazy k
těžbě pod Starým Městem v Karviné, k dalšímu prohlubování těžní jámy a zejména k řešení pracovních
míst zaměstnanců úpravny, jejíž provoz má být příští rok v červnu ukončen. Na to ředitel nebyl zatím schopen konkrétně odpovědět a tak budou zaměstnanci na informování čekat.
Nakonec předseda Stronček
všem popřál zdar v práci i osobním
životě a pozval vedení, delegáty i
hosty na oběd.
redakce ZB
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Zprávu o činnosti základní odborové organizace za uplynulé období přednesl předseda ZO Zdeněk Stronček...

Tak jsem slyšel, že když to v manželství neklape,
stačí si pořídit na určitou dobu milence.
Z toho nic nebude. Už jsem to několikrát zkusila
a vše je při starém...

Demonstrace proti vládě
Platforma odborů, občanských iniciativ a sdružení Stop vládě uspořádala v pořadí
již druhou demonstraci, tentokrát s podtitulem "Demokracie vypadá jinak". Cílem více
než 25 tisícové demonstrace, která se tak stala největším protestem při výročí 17. listopadu, bylo poukázat na skutečnost, že vláda Petra Nečase má nejmizivější důvěru
občanů od roku 1989 a že legitimita této vlády byla opakovaně vyčerpána. Škrty, které
nefungují, maskuje Nečasova vláda slovem "reforma". Platforma Stop vládě oproti tomu požaduje politická opatření, která povedou k fungujícímu státu, ke vzdělané a prosperující společnosti, k sociálním jistotám.
Demonstraci ve 13 hodin předcházely debatní a petiční stany v rámci festivalu "Demokracie jinak". Od 11 hodin se u stanů vystřídaly tisíce lidí a měly možnost se zapojit
do debaty s představiteli organizací sdružených v platformě Stop vládě a dalšími
hosty. Mezi nejnavštěvovanější stany patřila Pražská škola alternativ, vystoupil zde mimo jiné politolog Ondřej Císař. Velký zájem vzbudilo také vystoupení prorektora Univerzity Karlovy Stanislava Štecha na stanu iniciativy Za svobodné vysoké školy. Hlavního programu na Václavském náměstí se jako řečník zúčastnil zahraniční host Jérémie Bedard-Wien, mluvčí québecké studentské odborové asociace. Québečtí studenti totiž bojovali s vládou prosazující vyšší školné a čelili násilí podobně jako studenti v
roce 1989 v Československu. Bedard-Wien tlumočil jejich poselství, že neoliberální
vládu, která protlačuje bezhlavé škrty a opatření vyhovující nejmajetnějším elitám, je
možné porazit.
Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil ve
svém projevu poukázal na obavy řady zaměstnanců, které přivodila ekonomická krize.
Vyjádřil také ochodu odborových lídrů vést stávku proti této vládě. Předseda Národní
rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása varoval před dalším rozdělováním společnosti na zdravé a nemocné, mladé a staré, bohaté a chudé. Podle Krásy
jsou to právě opatření Nečasovy vlády, které propasti ve společnosti dále prohlubují.
Mluvčí iniciativy ProAlt Ondřej Lánský ve svém projevu zaměřil na srovnání situace
před 23 lety a dnes. Nalezl řadu podobností s chováním předlistopadové nomenklatury a současných politických a ekonomických elit. Vyzval všechny účastníky, aby se organizovali a vytrvali v protestech.
Ve druhé části programu na Národní třídě vystoupili nejdříve disidenti a signatáři
Charty 77. Petr Uhl uvedl, že lidé, kteří protestovali proti nespravedlnostem předlistopadového režimu, nebojovali za soudobé pořádky. Spisovatelka Lenka Procházková
zdůraznila neadekvátnost takzvaných církevních restitucí, které byly vládou prosazeny s pomocí hlasu poslance, nepravomocně odsouzeného za korupci. Romský aktivista Štefan Tišer vyzval přítomné, aby obdobně jako v listopadu 1989 bez ohledu na
etnické, rasové a sociální rozdíly bojovali společně proti vládě. Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková závěrem vysvětlila důvody, které vedly její svaz k vyhlášení stávkové pohotovosti. Zdroj: www.stopvlade.cz

K podpisu kolektivní smlouvy je zatím ještě daleko
Minulý týden se 20. listopadu v Havířově konalo další kolo vyjednávání Kolektivní smlouvy OKD pro rok
2013 a další léta.
Minulý týden se 20. listopadu v Havířově konalo další kolo vyjednávání Kolektivní smlouvy OKD pro rok 2013 a další léta. Položil jsem proto jednomu z hlavních vyjednavačů strany odborů předsedovi SHO Ing. J. Pytlíkovi několik otázek.
Co přinesl dosavadní průběh 5 kol
vyjednávání?
Po počátečních „oťukávacích“ jednáních jsme se dostali k fázi, kdy byla domluvena většina bodů kolektivní smlouvy, kromě mzdové části, a to v obdobné

podobě jako dosavadní znění KS s tím,
že tato část by měla být dohodnuta až do
roku 2017.
Ve mzdové části přišla strana zaměstnavatele s ústním návrhem nového systému růstu mezd založeným na závislosti
na zisku. Při nulovém zisku by však byli
zaměstnanci „potrestáni“ ztrátou přídavku na dovolenou i na Vánoce, což představuje 30násobek průměrného denního
výdělku. Tím by se zaměstnancům snížily za rok mzdy o 10 %. Tento návrh je pro
nás samozřejmě nepřijatelný.
Na druhou stranu musím říci, že jsme
se stranou zaměstnavatele zatím dohodli také na pozitivních věcech, a to:
1) Navýšení vánočního přídavku pro
rok 2012 o další 2násobek průměrné denní mzdy – dohromady tedy 18násobek,

2) U zaměstnanců, kteří již mají dosaženou NPE, možnost odejít z OKD s odchodným ve výši 7násobku PMV /platí zatím pro listopad a prosinec 2012/.
Jak chcete ve vyjednávání pokračovat?
Odbory vědí, že situace na světovém
trhu s uhlím se podstatně oproti roku
2011 zhoršila. To však neznamená, že by
zaměstnanci v takto rizikovém povolání
měli pracovat za mzdy ve výši, jako před
několika lety. Naším cílem je dohoda, která bude „přiměřeným“ způsobem reagovat na vývoj cen na trhu s uhlím, minimálně však s udržením reálných mezd zaměstnanců OKD.
Přeji zdar tomuto vašemu úsilí. Díky
za rozhovor.
redakce ZB
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Představitelé platformy “Stop vládě” na Václavském náměstí v Praze...

Byl schválen návrh rozpočtu pro rok 2013...

V Praze zasedala Rada OS PHGN
Ve středu 14. listopadu se v Praze konala III. Rada Odborového svazu PHGN. Na programu měla především projednání
návrhu rozpočtu svazu na rok 2013, informace o hospodaření
svazu a postup prodeje nemovitostí.
V úvodu předseda Jan Sábel
zkontroloval, jak se plní usnesení.
Většina úkolů uložených mimořádným Sněmem svazu v Luhačovicích
byla splněna. Jedná se například o
změnu hospodářského řádu, změnu
statutu a personální obsazení pracoviště svazu v Praze, změnu jednacího řádu svazu.
Mimořádný Sněm OS PHGN rovněž schválil prodej hotelů Fontána I
a Fontána II v Luhačovicích. O této
otázce se také nejvíce na radě diskutovalo. Předseda Sábel podal radě vyčerpávající informace o průběhu prodeje nemovitostí. Rada
schválila smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji uvedených nemovitostí konkrétnímu kupci, včetně movitého majetku a pozemků.
Místopředseda svazu Jaromír
Franta informoval o průběhu vyjednávání Kolektivní smlouvy vyššího
stupně se svazem zaměstnavatelů.
Jednávání probíhá v několika skupinách, mzdové, BOZP a ostatní. Odborový svaz navrhnul navýšení
mzdových tarifů v rámci odvětvové
smlouvy o 3,5 procenta. Vyjednávání zatím postupuje bez větších problémů. Největší rozpor je ve skupině
jednající o BOZP, ale i tam se připravuje dohoda.
Rada svazu schválila plán akcí

OS PHGN a ČMKOS na rok 2013,
harmonogram vydávání HGN v příštím roce, kdy Sondy budou vycházet
jako měsíčník.
Předseda SOO CCG Most Jaromír Franta informoval radu o vývoji
na severu Čech. Poděkoval všem za
podporu demonstrace severočeských horníků před úřadem vlády v
Praze. Situace v regionu je vážná,
Důl Centrum kvůli neprolomení těžebních limitů zahájil útlum a bude
propouštět asi 300 pracovníků. Těžební společnost je nucena zastavit
finanční dotace pro region. Předseda Franta se zúčastnil i jednání Ra-

dy ČMKOS, kde informoval o vývoji
v regionu. Předsedkyně Revizní komise svazu Taťáňa Karkošková radě
sdělila, že komise bere na vědomí
čerpání rozpočtu svazu k 30. září
2012 a doporučila radě svazu
schválit návrh rozpočtového provizória do 30. dubna 2013. Rada svazu po projednání a zapracování připomínek tento návrh schválila.
V různém rada vzala na vědomí informace předsedy J. Sábela o přípravě VI. sjezdu ČMKOS a vydávání
Sond v příštím roce. Rovněž i informaci Petra Poláka o průběhu Sněmu MSS Ostrava, na kterém odstoupil z funkce dosavadní předseda
sdružení Pavel Petr a o řešení způsobu plateb členských příspěvků organizací sdružených v MSS. (pek)
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Snímek z jednání Rady OS PHGN...

NWR oznámila výsledky za 9 měsíců
(Neauditivané a předběžné)
Hlavní údaje za prvních devět měsíců roku 2012
! Výnosy ve výši 1 013 mil. EUR, pokles o 18 %
! Náklady těžby ve výši 79 EUR/t, pokles o 2 %
! EBITDA ve výši 227 mil. EUR, pokles
o 39 %
! Čistý zisk ve výši 47 mil. EUR
! Základní zisk na akcii druhu A
0,17 EUR
! Výše čistého dluhu 481 mil. EUR
! Těžba uhlí dosáhla 8,6 mil. tun a externí prodeje uhlí činily 7,2 mil. tun
! Externí prodeje v poměru 53 % koksovatelného uhlí a 47 % energetického
uhlí
! Produkce koksu dosáhla výše 525 tis.
tun a externí prodeje koksu činily 432 tis.
tun
! Koeficient úrazovosti LTIFR[1] dosáhl
hodnoty 7,48, což znamená zlepšení
o6%
Výhled pro rok 2012
! Cíl těžby uhlí ve výši 11,0 až 11,1 mil.
tun, cíl produkce koksu ve výši 700 tis.
tun
! Cíle externích prodejů uhlí a koksu ve
výši 10,2 až 10,3 mil. tun (uhlí) a 600 tis.
tun (koks)
! Předpokládá se, že externí prodeje budou rovnoměrně rozloženy mezi koksovatelného a energetického uhlí
! Ceny koksovatelného uhlí a koksu
pro čtvrté čtvrtletí sjednány na úrovni 102
EUR/t (uhlí) a 264 EUR/t (koks)
! Předpokládá se, že náklady těžby na
tunu zůstanou meziročně na stejné úrovni, při konstantním směnném kurzu
! Předpokládané investiční výdaje ve
výši 210 až 220 mil. EUR
Marek Jelínek, výkonný člen představenstva a finanční ředitel, k dosaženým
výsledkům uvedl: „Obchodní podmínky
byly i ve třetím čtvrtletí letošního roku náročné. V situaci, kdy jsou ceny koksovatelného uhlí meziročně nižší o 30 %, se
zaměřujeme na kontrolu nákladů a opatrné řízení kapitálových výdajů, abychom
si zajistili výhodnou výchozí pozici do budoucna.
Z provozního hlediska je nám potěšením oznámit zlepšení již tak dobrých výsledků v oblasti bezpečnosti. Přes toto

celkové zlepšeni bezpečnosti jsme tento
rok ztratili čtyři naše kolegy v práci, což je
připomínka toho v jak rizikových podmínkách pracujeme a nadále podnikáme kroky k dosaženi nulového poču smrtelných
úrazu..
Tržní podmínky jsou i nadále obtížné.
Ačkoliv výroba oceli zůstává ve střední a
východní Evropě poměrně odolná, došlo
k poklesu poptávky po výrobcích z oceli,
zejména v automobilovém průmyslu, v
zemích západní Evropy. To přinutilo některé ocelárny a slévárny na našich klíčových trzích pokračovat v provozu se sníženou produkcí.
Oslabení produkce v ocelářském průmyslu vyvolává dominový efekt na dodavatele surovin, včetně koksovatelného
uhlí. Takto oslabené tržní podmínky se
odrazily na našich cenách pro závěrečné
čtvrtletí roku 2012. Pro čtvrté čtvrtletí
jsme sjednali cenu kombinace průměrů
kvalitativních kategorií koksovatelného
uhlí ve výši 102 EUR na tunu, což je o 20
procent méně než v předchozím čtvrtletí
a průměrná sjednaná cena koksu je 264
EUR na tunu, tedy o 8 procent méně než
ve třetím čtvrtletí.
V našem výhledu do budoucna zůstáváme obezřetní, jelikož očekáváme, a to i
přes některá pozitivní znamení, že situace v Evropě zůstane v příštím roce volatilní. Proto připravujeme soubor dalších
opatření k posílení efektivnosti našich
provozů. V roce 2013 především plánujeme dále posílit kontrolu nákladů a optimalizovat investiční výdaje prostřednictvím kombinace uvážlivých škrtů a odkladů.
Co se týká našich rozvojových projektů, nadále probíhá přezkoumání polského rozvojového projektu dolu Dębieńsko,
které poskytne vedení společnosti aktualizovaná data, na jejichž základě přijme
začátkem příštího roku rozhodnutí o další budoucnosti projektu. Na české straně
hranice pokračuje rozvojový projekt dolu
Karviná podle plánu.
V dlouhodobém výhledu máme důvěru v odolnost našeho podnikání, které staví na významných dlouhodobých vztazích s odběrateli v regionu s nejvyšším
podílem zaměstnanosti v průmyslu v Evropě. Ačkoli hospodářský růst na klíčových rozvíjejících se trzích, jako je například Čína nebo Indie, se poněkud zmír-

nil, zůstává i nadále silný. V těchto zemích pokračují investice do urbanizace,
které obecně podporují pozitivní náladu
vůči surovinám potřebným k výrobě oceli.“ Zdroj: www stránky NWR

Klaus vetoval novelu
Horního zákona
Novelu Horního zákona, která ruší
možnost vyvlastňování nemovitostí kvůli
těžbě nerostných surovin, zejména uhlí,
vetoval nedávno prezident Václav Klaus.
Podle Klause by se vláda schválením novely připravila o významný nástroj energetické politiky a otevřela by cestu ke spekulacím s pozemky. Prezidentovo veto
ještě může přehlasovat Poslanecká sněmovna.
"Zákon ruší institut vyvlastnění. Nastoluje se tím, na rozdíl od současného
znění horního zákona, velmi riskantní a
problematický konflikt vlastníků pozemků a vlastníka toho nerostného bohatství,
kterým je stát," uvedl Klaus ve zdůvodnění svého veta.
"Dá se očekávat, že pozemky, pod nimiž se nacházejí tato státu vyhrazená ložiska a jež nebude v mimořádných případech možné vyvlastnit, budou vykupovány ze spekulativních důvodů s perspektivou vymáhání vysokých náhrad od státu," varoval také prezident.
Vyvlastnění do budoucna hrozí občanům Horního Jiřetína a Černic. Lidé žijící
v oblastech těžby uhlí jsou nyní chráněni
územními limity. Ty by však mohly v příštích letech přestat platit. Podle vlády také
vlastníci domů a pozemků měli novelou
získat lepší možnost domoci se řádného
odškodnění nebo finančního vyrovnání.
Proti novele horního zákona demonstroval na konci října v Praze asi 1700 odborářů, horníků a jejich rodinných příslušníků z těžební společnosti Czech
Coal. Podle nich zákon způsobí ztrátu
pracovních míst v severních Čechách a
ohrozí budoucnost regionu, což rozhodně nejsou plané obavy.
Czech Coal začne již od prosince
útlum hlubinného Dolu Centrum. Důl stále zaměstnává asi 300 lidí, kteří tak přijdou o práci.
(pek)
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Úsekoví inspektoři při sledování přednášky k problematice BOZP...

Znalosti je třeba udržovat a rozšiřovat
A pro oblast bezpečnosti práce to platí dvojnásobně. Proto
pro čtyřicítku úsekových inspektorů bezpečnosti práce /dále
ÚIBP/ z lokality Lazy Dolu Karviná připravil společně s vedením na 15. a 16. listopadu program pravidelného ročního školení závodní inspektor bezpečnosti práce /ZIBP/ J.Pavlištík.
Program jednání odstartoval technik
důlně bezpečnostních služeb Ing.M.Kučera, který se ve svém vystoupení věnoval hlavně úrazovosti a mimořádným událostem na Dole Karviná. Informoval rovněž přítomné o současné těžební situaci
na lokalitě Lazy a o předpokládaném vývoji těžby v příštím roce. Zde vzbudila pozornost i diskusi plánovaná výluka v těžbě v první polovině roku.
Té se ve svém vystoupení věnoval i
předseda ZO F.Riedl, který přítomné
ÚIBP ujistil, že stavy kmenových zaměstnanců to nějak zvlášť neovlivní. Bude to
však na určité období představovat přesuny některých pracovníků v rámci Dolu
Karviná. Dále informoval o aktuálních tématech, jako jsou přestávky na pracovištích s mikroklimatickými přestávkami a jejich souběh s přestávkami na jídlo a oddech, o vývoji kolektivního vyjednávání a
možnosti změny závodního stravování.
Program školení rozšířila svým vystoupením odborová právnička
JUDr.M.Piekarzová, když se kromě připomínky nutnosti evidování všech pracovních úrazů zaměřila i na problematiku
d ů c h o d o v é r e f o r m y a t z v.
„předdůchodů“, které by mohli od příští-

ho roku využít všichni, kdo mají uložen
dostatek peněz v důchodovém připojištění /3.pilíř/. Hovořila rovněž o lékařských posudcích a problematice dovršení NPE ve 2. kategorii prašnosti.
V odpoledním programu pak vystoupil
SIBP Ing.V.Potomák, který informoval o
úrazovosti a mimořádných událostech v
celé společnosti OKD. Přitom se zaměřil
na rozbor příčin všech 4 dosavadních
smrtelných úrazů /spojuje je fakt, že
všechny byly spojeny s působením důlních strojů/. Hovořil také o problematické
oblasti mikroklimatu důlních pracovišť a
pozitivně se zmínil o zavedeném systému inspektorů bezpečnosti práce v rámci
odborů, který je uplatňován v českém hornictví včetně OKD a nemá ve světě obdoby.
Odpolední program pak ukončil vystoupením k měřící a indikační technice
důlního ovzduší /interferometr, Dräger, x
am 5600/ J.Křístek, který si znalosti ÚIBP
ověřil rovněž další den, kdy inspektoři absolvovali zkušební testy a praktické
zkoušky uvedených přístrojů.
Celé školení pak potvrdilo zkušenost,
že opakování potřebných znalostí má
svůj význam.
redakce ZB

Škody z Karolíny byly odstraněny
Pracovník České inspekce životního prostředí Ing.Břetislav Crha přednesl na besedě členů Klubu přátel hornického muzea Ostrava, pobočky v Havířově přednášku o
průběhu odstraňování škod na životním prostředí na bývalém území Koksovny Karolína.
Znečišťování horninového prostředí tohoto centra Ostravy, o rozloze cca 20 ha, bylo prováděno již od počátku, kdy zde byly od roku 1831 vybudovány důl, koksovna,
huť, elektrárna, pudlovna a chemické závody. Vysoká koncentrace průmyslových staveb, ve kterých probíhala intenzivní výroba celá desetiletí, znečišťovala toto území odpadními produkty, především černouhelným dehtem a bezpočtem úniků škodlivin do
horninového prostředí v důsledku 150létého provozu a provozních havárií.
Bombardování Ostravy v roce 1944 napáchalo na území Koksovny Karolína výrazné škody, některé koksové baterie byly zcela zničeny. Po válce byly provozy v tomto
areálu obnoveny bez ohledu na znečišťování životního prostředí.
Postupem doby se ukázalo, že průmyslový areál bránil urbanistickému rozvoji
města, proto byly výrobní kapacity od 70. let minulého století postupně přesunovány
do jiných závodů a po ukončení všech provozů byly koncem 80. let minulého století provedeny demolice nadzemních části budov a zařízení.
Terén byl po té zplanýrován, ale v podzemí zůstaly na několika místech jímky a zásobníky s většinou tekutými škodlivinami.
Koncem minulého století skrývala pláň ve svých útrobách obrovské množství škodlivých látek, především černouhelného dehtu a tento stav byl i s ohledem na případné
další sekundární dopady z této kontaminace na životní prostředí v širším okolí brzdou
rozvoje města. Areál se stal pro využití pozemku bezcenný.
Po složitých právních a legislativních jednáních bylo rozhodnuto celé toto území sanovat – odstranit tuto „starou ekologickou zátěž“. Byl zpracován projekt sanace, výběr
dodavatele sanačních prací a vydána stavební povolení umožňující zahájení vlastní
sanace.
Z podzemních dutin a jímek byly postupně odstraňovány nalezené odpady, zbytky
dehtů a veškeré zbytky staveb. Celé území bylo „obehnáno“ podzemními těsnícími stěnami pro zamezení šíření kontaminace do širšího okolí.
Následovalo odtěžení veškerých hornin až na nepropustné jílové podloží, tyto horniny pak dekontaminovány procesem termické desorpce. Těžené plochy byly postupně oddělovány odvodňovacími příkopy, ze kterých byly čerpány kontaminované vody.
Volné dehtové zbytky byly čerpány přímo do cisterny.
Později byl proveden zpětný závoz „očištěné“ zeminy.
Ing. Břetislav Crha doplnil přednášku celou řadou dokumentárních fotografii z průběhu celé sanace území bývalé koksovny Karolína a názornou animaci sanace.
Po vlastní přednášce následovala beseda, ze které
vzešel návrh na uskutečnění dalších přednášek o
zlepšování životního prostředí naši „černé Ostravy“
a jejího okolí, na kterém
má výrazný podíl i Česká
inspekce životního prostředí, jeho inspektorátu v
Ostravě.
-jn-

Senioři se aktivně zapojují do dění v naší společnosti...

Koordinační výbor důchodců OKD bilancoval
V pondělí 19. listopadu 2012 se na pravidelném jednání v Havířově sešel Koordinační výbor důchodců OKD /KVD/, aby vyhodnotil plnění usnesení Valné hromady /VH/ z února 2012,
projednal doplnění stavu členů KVD, pobesedoval s pozvaným poslancem a projednal nejzávažnější problémy v důchodcovských organizacích.
V úvodu předseda KVD K.Bajtek
přivítal přítomné, poblahopřál Miloslavu Kočendovi k jeho 70.narozeninám a musel, bohužel, již podruhé
omluvit neúčast pozvaného poslance za ČSSD L.Velebného na jednání
KVD. Je vidět, že poslanci Parlamentu ČR se ze všech sil snaží vyhnout nepříjemným dotazům našich
členů.
Jediným, zatím nesplněným bodem usnesení VH, bylo setkávání se
senátory, zvolenými za náš region.
Snad se nám to do konání příští VH
podaří napravit.
Členové KVD se také dohodli na
doplnění počtů svých členů za zemřelého J.Kariku a dlouhodobě nemocné Ing.L.Straníka a J.Čespivu.
Bohužel, nejsme nejmladší a s takovými problémy musíme počítat.
KVD vysoce hodnotí protestní akce proti vládě, které proběhly nedáv-

no v Praze a dalších městech a jasně ukázaly odpor občanů proti ignorantské a asociální politice vlády.
Výbor se také usnesl, aby předseda Bajtek opět kontaktoval ministra
zdravotnictví L.Hegra s dotazem na

platy a odměny jeho úředníků v době, kdy se vymýšlí, za co by si pacienti měli připlácet /v poslední době
placení i za obyčejné amalgamové
plomby/, i když platí zdravotní pojištění.
Předseda Bajtek schůzi ukončil
pozváním na letošní závěrečné a poslední zasedání KVD do Horní Suché, kde členové vyhodnotí práci výboru za celý rok 2012.
Jan Navrátil
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Senioři z KVD při přípravě svého jednání v Havířově...

Působí kladně na celé severní Moravě
Největší uznání získala pomoc rodinám s neslyšícími dětmi, netradiční akce
podporující učňovské školství, výstavba
domova pro seniory s Alzheimerovou
chorobou nebo projekt základní školy mapující ovzduší a černé skládky. Ceny pro
média si odnesli zástupci Deníku a časopisu pro hendikepované Můžeš. Osobností roku se stal Bruno Heider, který v če-

Lokalita Lazy Dolu Karviná byla předmětem zájmu kontroly Výboru pro
BOZP dne 21. listopadu 2012. Bylo vybráno 5 oblastí kontroly – 2 poruby, čelba, přibírka a úpravárenský komplex..
Kontroly se dle dohody mezi hornickými odbory, státní báňskou správou a
hygienickou službou účastnili zástupci OS PHGN - svazový inspektor
Ing.Vladimír Potomák, závodní inspektoři: z Dolu Paskov Petr Vavroš a Jindřich Lettovský, z Dolu ČSM Jiří Fila a „domácí“ ZIBP Jaroslav Pavlištík. Dále
se zúčastnil zástupce OBÚ Ostrava Ing. Roman Šmíd a zástupce KHS Tomáš Skulina, zástupce zaměstnavatele z OKD Ing. Pavel Beránek a zástupci
zaměstnavatele z Dolu Karviná v čele s ředitelem dolu, závodním dolu
Ing. Pavlem Hadrovou. Zúčastnil se i předseda ZV OS František Riedl.
Výbor pro BOZP byl při ranním rozdělení tras seznámen se současnou situací v BOZP, se stavem úrazovosti na Dole Karviná i s obtížnou výrobní situací.
Hlavní zaměření kontroly bylo na stav cest pro chůzi. Na kontrolovaných
trasách bylo zjištěno celkem 6 závad méně závažného charakteru. Stav jednotlivých tras a oblastí byl konzultován v závěru kontrolního dne na společném vyhodnocení, byla přednesena doporučení ze strany kontrolujících a bylo konstatováno, že nebyly shledány zásadní závady. Velice slušně byl hodnocen především stav BOZP v oblasti porubu 138 806. Odstranění závad bude THP závodu zkontrolováno a o odstranění bude informován zástupce OS
PHGN. Podle stavu kontrolovaných tras tak mohl Výbor pro BOZP konstatovat opět slušnou připravenost tras k této kontrole.
/ mak /

Získali nejen čtyři tituly
Mistrů České republiky

Nadace OKD ocenila nejlepší neziskové projekty i aktivity médií...

Nadace OKD 22. listopadu
v kompresorovně Hornického muzea ocenila nejlepší
neziskové projekty.

Výbor pro BOZP na Lazích

le sdružení Filadelfie – Přístav Oldřichovice pomáhá pěstounským rodinám. Poprvé nadace ocenila také Srdcaře roku –
zaměstnance OKD, který ve svém volném čase pomáhá potřebným. Sošku za
vítězství v této kategorii získal Jan Michalčík z Dolu ČSM, který je zároveň vedoucím skautského oddílu.
Nadace OKD se stala za necelých pět
let svého působení lídrem neziskového
sektoru na severu Moravy a druhou největší firemní nadací v České republice.
„Peníze od OKD a dalších dárců se mění
v dobré skutky díky neziskovým organizacím, které v našem regionu i v celé re-

Na bowlingu ČSM bylo zase dobře
Dvanáctý ročník turnaje o poháry ZO OS Dolu ČSM v bowlingu, organizovaný Odbory Dolu ČSM, opět potvrdil, že se jedná o jednu z nejčastějších volnočasových aktivit našich členů. Šestnáct tříčlenných družstev z mnoha důlních i povrchových kolektivů změřilo svou "bowlingářskou mušku" v karvinské herně Albert . Turnaj tradičně probíhal v pohodové nedělní atmosféře a
tak ta družstva, která zrovna nebojovala na bowlingových drahách, se věnovala jiným, ale ne nepříjemným „hospodským sportům...“ Celý turnaj byl rozdělen na základní část, kterou odehrála jednokolově všechna družstva a na
část finálovou, do které postoupilo osm nejlepších družstev. K výsledkům finálového klání se tentokráte nepřipočítávaly body z vyřazovací části a tak do
„poslední koule“ nebylo rozhodnuto o vítězi. A jak to vlastně dopadlo? Na prvním místě skončilo družstvo ve složení Miroslav Kompan, Pavel Wojcik a Petr Hruška, (na fotografii uprostřed). Druzí byli bowlingáři Ladislav Toth, David
Raiskup a Emil Vyhlas (na fotografii vlevo). Třetí místo obsadili pánové Miroslav Kucharczyk, Adam Vlk a Rostislav Krupa (na fotografii vpravo). Zajímavostí turnaje bylo, že jediné smíšené družstvo ve složení Karel Juščík, Jiřina
Hlaváčková a Simona Nowrotková obsadilo letos čtvrté místo, což v konkurenci „nadupaných chlapských“ družstev bylo přinejmenším obdivuhodné.
Absolutně nejlépe odehrané kolo měl s počtem 193 bodů Pavel Wojcik před
Davidem Raiskupem se 174 body a Ladislavem Tothem se 164 body.
Závěrem lze konstatovat, že i letos se turnaj vydařil a že i do budoucna má
pořádání tohoto tradičního turnaje smysl. Krátké video a na padesát fotografií z turnaje si můžete prohlédnout na www.odborycsm.cz
Štefan Pintér, Odbory Dolu ČSM

publice působí. Pracují v nich lidé, kteří
často za minimální odměnu nebo zdarma dělají radost svému okolí a především pomáhají těm, kteří tolik štěstí nemají a musí se spolehnout na pomoc
ostatních,“ vysvětlila smysl udílení cen
předsedkyně správní rady Nadace OKD
Petra Mašínová.
O vítězích v jednotlivých kategoriích
rozhodovala svými hlasy veřejnost. V programu Pro zdraví získalo první místo ostravské Středisko rané péče, které podporuje rodiny vychovávající dítě se sluchovým postižením. Vítězem programu
Pro radost se stalo Kulturní zařízení Ostrava-Jih a jeho projekt Řemeslo má zlaté
dno, který netradičním způsobem přiblížil školákům učňovské obory z nabídky
ostravských středních škol.
V programu Pro budoucnost si odnesli
cenu zástupci havířovské Základní školy
Karolíny Světlé, kteří díky nadačnímu
grantu připravili pro žáky netradiční vyučovací hodiny v přírodě, jejichž obsahem
bylo měření kvality ovzduší a odhalování
černých skládek.
V programu Pro Evropu, jež pomáhá
neziskovým organizacím s financováním
příprav projektů usilujících o dotaci od Evropské unie, dali lidé nejvíce hlasů Diakonii České církve evangelické, která ve
svém domově pro seniory v Myslibořicích chystá zvýšení kapacity pro lidi Alzheimerovou chorobou.
Specialitou Nadace OKD je oceňování médií, která pomáhají s propagací aktivit neziskových organizací a věnují se tématu společenské odpovědnosti firem. V
kategorii Mediální čin roku získal hlavní
cenu Deník, který této oblasti věnuje ze
všech tištěných médií největší prostor.
Cenu za Pozitivní zprávu roku získal Jindřich Štěpánek z týdeníku Můžeš za rozsáhlý materiál mapující kvalitu i ceny vozíků pro hendikepované.
Osobností roku se podle výroku nezávislé komise stal Bruno Heider, který se v
čele sdružení Filadelfie – Přístav Oldřichovice věnuje pěstounským rodinám.
Filadelfie postavila na Třinecku pět rodinných domů, v nichž našlo své nové rodiče na 30 dětí z dětských domovů.
Novinkou letošního ročníku bylo vyhlášení Srdcaře roku. Hlavní cenu v této
kategorii získal zaměstnanec Dolu ČSM
Jan Michalčík. Před 20 lety stál u znovuobnovení Junáka na Karvinsku a dodnes
vede v Horní Suché skautský oddíl Toulavej.
Vladislav Sobol

Už je to hezky dlouho, co se ukázalo, že i jeden z tehdejších
pracovníků Dolu ČSM Láďa Kajzar, co nyní vede Kroužek krojovaných horníků (KKH) při obci Stonava, má dcerku, a nyní
už i zeťáka, co mají za sebou několik titulů Mistrů světa i Evropy ve sportu, jehož sportovní klub od roku 1990 působí také
v našem moravskoslezském regionu.
Jak děti, tak i dospělí provozují bojové sestavy jak se zbraní, ale i bez
ní, kde důležitou roli se vedle fyzických dovedností rozvijí i psychická
připravenost. Působí i na poli závodním, kde jsou držiteli několika domácích, evropských a světových titulů.
Nedávno, neboť to bylo 10. listopadu t.r., se také členové ostravského
KA1 SPORT TEAMU zúčastnili ve
sportovní hale v Praze-Lipenci svého republikového šampionátu.
Záštitu nad tímto kláním měl Český
svaz FULLCONTACTU. Soutěžilo
se v disciplínách Fullcontact, Semicontact a v Bojových sestavách.
Vskutku skvělých výkonů dosáhli
zástupci našeho regionu. Dvojnásobným Mistrem ČR se stal Petr Hlinka v kategoriích starší žáci do 52 kg
v semicontactu a druhý titul získal
Petr v kategorii starší žáci v bojových sestavách. Titul vicemistra ČR
v této kategorii získal v disciplině bojové sestavy Robert Jelen. Další
skvělou účast potvrdila také Markéta
Hricovová, která získala titul Mistryně ČR v kategorii juniorky, kategorie
bojové sestavy a titul vicemistryně

ČR v semicon-tactu v kategorii juniorky do 55 kg. Ostravanům se dařilo
i v kategorii mladších žáků, kdy v disciplíně Bojové sestavy titul Mistra
ČR získal titul Mistra ČR Jakub Volák a tento borec získal i titul druhý vicemistr ČR v semicontactu. Nadějným výsledkem je v semicontactu do
57 kg i starší žák Dominik Hegedüs,
který skončil těsně pod stupni vítězů
na čtvrtém místě. Z pražského mistrovství tedy přivezli 4 zlaté, 2 stříbrné a jednu „bramborovou“ medaili za
hezké 4. místo. S dobře zvládnutými
úkoly svých svěřenců byli spokojeni
nejen závodníci, jejich rodiče, ale i jejich výborní trenéři Petr a Kateřina
Venerovi (na snímku zprava), kteří
mají za svoji sportovní éru těch nejrůznějších trofejí více. Katka Venerová, ještě tedy nedávno Kajzarová,
je čtyřnásobnou Mistryní světa a šestinásobnou Mistryní Evropy a její čerstvý manžel Petr je dvojnásobným
Mistrem světa a šesti násobným Mistrem Evropy. A tak možno všem poděkovat za vzornou reprezentaci.
Text: -bř- , foto: archiv SK Ka1
SPORT TEAM Ostrava
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Mladí sportovci KA1 Sport Teamu Ostrava se svými trofejemi a trenéry...

Aktuální témata pro tuto dobu...

Čerpání dovolené v roce 2012
Novelou zákoníku práce (zákon č. 365/2011 Sb.) byly s účinností od 1. 1. 2012 provedeny některé podstatné změny v úpravě dovolené tak, aby právní úprava byla v souladu s právem
Evropské unie, zejména s novější judikaturou Evropského
soudního dvora.

Opel Adam na autosalonu v Paříži 2012
Opel v Paříži vsadil všechno na jedinou „hvězdu“: stylové městské mini
jménem Adam /snímky nahoře/. V segmentu nejmenších aut zatím německé
automobilce chyběl regulérní zástupce, zákazníky o vůz menší než Corsa lákala jen Agila. Na rozdíl od ní má Adam konvenční stavbu karoserie a pouze
tři dveře.
Inspirací pro nový model byl mimo jiné úspěch novodobého Fiatu 500. Nejmenší Opel proto místo nízké ceny a jednoduchého pojetí vyznává orientaci
na styl a individualizace. K tomu slouží tři rozdílné balíčky: Jam, Glam a
Slam. Každý má vlastní design kol, nabídku barev karoserie a kontrastních
prvků – lišty v masce chladiče, střechy a zrcátek nebo palubní desky. K tomu
se přidávají designové polepy nebo prvky s logem OPC. Prý lze celkem vytvořit až milion různých konfigurací.
Adam měří na délku 3,7 metru. To je o 15 cm více než už zmíněný Fiat 500,
ale stále o pořádný kus méně než Corsa. Přesto se novinka snaží vypadat dospěle, takže má velká kola (průměr až 18 palců), široký postoj a designové
prvky inspirované Astrou GTC.
Na živo všechny triky skvěle fungují, ovšem s jednou výjimkou: kombinace
vysoké prosklené plochy, masivního sloupku a krátkého zadního převisu znamená, že záď Adama působí seseknutým dojmem.
Po otevření dveří vykoukne interiér navržený v podobném stylu jako u Audi A1. Horizontálně orientovaná palubní deska Adamovi sluší, stejně jako tříramenný volant. Multimediální výbava se soustřeďuje na dotykovou obrazovku IntelliLink, bohužel umístěnou docela nízko. Opel si dal záležet na kvalitě zpracování i designu detailů (např. ovládací panel klimatizace). Najde se i
pár machrovinek, třeba strop pokrytý diodami, které napodobují hvězdnou
oblohu.
Díky nízké spodní hraně oken je z místa řidiče dobrý výhled. Řidič a jeho
spolujezdec (či řidička a spolujezdkyně) si nemohou stěžovat ani na nabídku
prostoru – i zde platí příměr k Audi A1. Kabina široká 140 cm nechává dostatek místa pro dva.
Daní za to je spíš pohotovostní pojetí dvojice zadních míst. Krátké sedáky,
krátká loketní opěrka na boku a hlava zasunutá mezi střechu a dveře zavazadlového prostoru – to nejsou ideální podmínky pro delší cestování.
V krátké karoserii nezbylo ani moc místa pro zavazadla. Přesný objem zatím neznáme, mnohem víc nám ale vadí jiná věc, kterou jsme kritizovali už u
Škody Citigo. Totiž kryt zavazadlového prostoru se musí odklopit ručně a
hlavně zase sklopit zpátky.
Adam se dostane do prodeje počátkem roku 2013. Na výběr budou tři benzinové motory známé už z Corsy: 1,2/51 kW, 1,4/63 kW a 1,4/74 kW.
Zdroj: auto.cz

Jak na reklamace objemných výrobků?
Porouchaná myčka nebo kotel
jsou noční můrou každého spotřebitele.
Pouhá představa obtíží s přemístěním zboží zpět do prodejny mnohé
od reklamace odradí. Většina zákazníků přitom netuší, že náklady
mají být hrazeny prodejcem.
Reklamaci rozměrného nábytku
či elektrospotřebičů řeší mnoho spotřebitelů, kteří se obracejí na poradenskou linku časopisu dTest. Problematická je nejen samotná váha
vadného výrobku, ale především
komplikace s transportem do prodejny, kde mohou uplatnit reklamaci.
Prodejci s pomocí příliš nepospíchají a často nezahájí reklamační řízení
dříve, než je výrobek v prodejně.
Nákladů spojených s reklamací

se není třeba bát. Pokud se vada na
věci prokáže, nese náklady v plné výši prodejce a jde-li o zboží, s jehož
transportem k prodávajícímu jsou
spojeny obtíže, pak je na místě požadovat výjezd reklamačního pracovníka nebo odvoz zboží prodejcem.
Zvláštní kategorii představují vestavěné nebo zabudované výrobky,
u kterých se navíc přidávají komplikace s jejich demontáží. Podobnou
situaci nedávno řešil Evropský soudní dvůr, který výkladem směrnice o
zárukách došel k závěru, že prodávající je povinen vadné zboží odstranit z místa, kde bylo nainstalováno,
zabudovat zde zboží náhradní a nezpůsobovat spotřebiteli obtíže s
uplatněním reklamace.
Zdroj: dtest.cz

Obecně platí, že dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel (§ 217 odst. 1
zákoníku práce). Z tohoto pravidla existují 2 výjimky, které jsou uvedeny v § 217
odst. 5 (čerpání dovolené na žádost zaměstnankyně bezprostředně po skončení mateřské dovolené – zaměstnavatel je
povinen žádosti vyhovět) a v § 218 odst.
3 zákoníku práce (viz dále).
Podle § 217 odst. 1 zákoníku práce dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu
čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a
rady zaměstnanců tak, aby dovolená
mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a
do konce kalendářního roku, ve kterém
právo na dovolenou vzniklo, pokud v zákoníku práce není stanoveno jinak. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno
přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci
dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny
vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce
čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14
dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.
V určitých situacích (překážkách v práci na straně zaměstnance) zaměstnavatel zaměstnanci dovolenou určit nesmí –
jde o případy, kdy zaměstnanec vykonává vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení, kdy je uznán dočasně práce neschopným, kdy je zaměstnankyně
na mateřské nebo rodičovské dovolené a
zaměstnanec na rodičovské dovolené.
Na dobu ostatních překážek v práci na
straně zaměstnance smí zaměstnavatel
určit čerpání dovolené jen na jeho žádost
(§ 217 odst. 4 zákoníku práce).

ZE SVĚTA
HORNICTVÍ
Polský důl Silesia bude ziskový
Polskému dolu Silesia v Czechowicích- Dziedzicích hrozilo ještě
nedávno uzavření. Díky úsilí zaměstnanců a odborů se podnik nyní
rozvíjí a těží sedm dní v týdnu.
Kdyby koncem roku 2010 nezískal podnik český Energetický a průmyslový holding (EPH), zůstal by
zlikvidován, protože ročně generoval 100 milionů zlotých ztráty. Proto
je Silesia v Polsku fenoménem, když
zaměstnanci společně s odboráři získali investora z ciziny. Plány EPH
předpokládají, že šachta bude těžit 3
miliony tun uhlí ročně. Češi již investovali do podniku 520 milionů zlotých, převážně do moderního vybavení a změnila se celá atmosféra řízení. Na šachtě jsou nasazeny 4 razící kombajny a jeden stěnový komplex.
„Češi dali Silesii druhý život,“ říká
profesor M.Szczepański, sociolog
ze Slezské univerzity. A celý čas
opakuje otázku: „Jak je to možné, že
oni to dokázali a my ne?“
Od konce července stěna dobývá
8025 tun černého uhlí denně a stále
jde dopředu. Musí se také konstatovat, že se těží každý den s potřebnou údržbou a opravami. To je poprvé, kdy je tento způsob vedení porubu použit ve slezských dolech. Od
roku 2014 má být Silesie zisková.
Přesto, že nedávno probíhalo kolektivní vyjednávání, které bylo těžké a
tvrdé, obě strany se dohodly. Nová
kolektivní smlouva je platná od října
2012 a je v ní zahrnut systém odměňování s tarify a prémiovým řádem.
Zdroj: wvp.pl

Z výše uvedeného vyplývá, že je povinností zaměstnavatele, aby zaměstnancům určil dobu čerpání dovolené v
souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce, zejména v souladu s § 217
a § 218 zákoníku práce.
Z § 218 zákoníku práce vyplývá, že:
1. Čerpání dovolené je zaměstnavatel
povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve
kterém zaměstnanci právo na dovolenou
vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody. Jinak řečeno, zaměstnavatel je povinen zaměstnanci určit celou dovolenou, na kterou mu vzniklo právo v roce 2012 tak, aby
ji vyčerpal do konce roku 2012. Pouze v
případě, že jsou zde naléhavé provozní
důvody na straně zaměstnavatele, nebo
překážky v práci na straně zaměstnance
(například dočasná pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská dovolená, ošetřování nemocného člena rodiny
nebo jiná překážka v práci), dojde k čerpání dovolené později [viz ad 2) až 4)].
Pokud zde nejsou provozní důvody nebo
překážky v práci na straně zaměstnance
bránící čerpání dovolené a zaměstnavatel by dovolenou zaměstnanci neurčil, porušil by zákonem stanovenou povinnost.
2. Nemůže-li být dovolená vyčerpána
v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, je zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci
tak, aby byla vyčerpána nejpozději do
konce následujícího kalendářního roku,
není-li ad 4) stanoveno jinak. Jinak řečeno, v případě, že jsou zde naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele,
nebo překážky v práci na straně zaměstnance, zaměstnavatel je povinen určit dovolenou, na kterou zaměstnanci vzniklo
právo v roce 2012 tak, aby byla vyčerpána nejpozději do 31. 12. 2013 (s výjimkou
uvedenou ad 4).
3. Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání
dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání
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dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň
14 dnů předem, pokud se nedohodne se
zaměstnavatelem na jiné době oznámení. Z uvedeného vyplývá, že pokud dovolená, na kterou zaměstnanci vzniklo právo v roce 2012, nebude zaměstnanci určena zaměstnavatelem do 30. 6. 2013,
může si zaměstnanec určit dovolenou
sám. Jde o výjimku z pravidla, že dobu
čerpání dovolené určuje zaměstnavatel.
V případě, že si tuto dovolenou zaměstnanec sám včas neurčí, zaměstnavatel
je povinen mu ji určit tak, aby byla vyčerpána do konce roku 2013 (nejde-li o situaci ad 4). Pokud by tak zaměstnavatel neučinil, mohl by mu orgán inspekce práce
uložit pokutu podle zákona o inspekci práce. Pro úplnost je třeba dodat, že dovolená nemusí být vyčerpána do 30. 6. 2013,
ale musí být do tohoto data určena. Zaměstnavatel například dne 30.6 2013 může zaměstnanci určit čerpání dovolené
(její nevyčerpané části) z roku 2012 na
dobu od 25. 10. do 5. 11. 2013.
4. Nemůže-li být dovolená vyčerpána
ani do konce následujícího kalendářního
roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu
čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit
dobu čerpání této dovolené po skončení
těchto překážek v práci. V případě, že z
výše uvedených důvodů nemůže být dovolená za kalendářní rok 2012 vyčerpána do konce roku 2013, zaměstnavatel je
povinen určit dobu čerpání dovolené po
návratu zaměstnance do práce – např. v
roce 2014, 2015 apod.
Podle nové úpravy § 218 zákoníku práce již právo na dovolenou nezanikne v případě, že dovolená, na kterou vzniklo právo v jednom roce, nebude vyčerpána do
konce příštího kalendářního roku. Pokud
zaměstnavatel poruší svou povinnost a
neurčí zaměstnanci dovolenou v souladu
s § 217 a § 218 zákoníku práce, stále má
právo si ji určit zaměstnanec, takže může
dojít ke kumulaci dovolené za více let.
Dovolenou, na kterou zaměstnanci
vzniklo právo, je třeba vyčerpat ve volnu.
Náhrada mzdy (platu) za nevyčerpanou
dovolenou (tzv. “proplacení“ nevyčerpané dovolené) připadá v úvahu jen při
skončení pracovního poměru. Podle §
222 odst. 2 zákoníku práce zaměstnanci
přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě
skončení pracovního poměru.
ZDROJ: MPSV
/mak/

Symbolicky by se dalo říci, že první ...
(tajenka) padly z revolveru srbského
studenta Gavrila Principa. Ten zastřelil
rakouského následníka trůnu arcivévodu
Františka Ferdinanda d’ Este a jeho
manželku Žofii jedoucí v otevřeném
automobilu ve slavnostním průvodu
Sarajevem. Do dějin vstoupil tento čin
jako sarajevský atentát.
LODNÍ
MISTR

FRANCOUZSKÝ
SKLADATEL

OUHA

ČERNÝ
KŮŇ

3.DÍL.
TAJENKY

ZÁNĚTY
SLIZNICE

PRSKNUTÍ
(ŘÍDCE)

HELMA

DVOJKOVÁ
ČÍSLICE
DUBOVÝ
LES

ZNAČKA
OERSTEDU

ŘEMEN
SPZ ČES.
BUDĚJOVIC

KÓD
SLOVINSKA

ZPÍVAT
PALMA
RÁKOSOVÁ

DALMATSKÉ VÍNO

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

POLYGRAFICKÉ
MĚŘIDLO

LIKÉRNÍK
CHUDOZUPARKOVÝ BÝ SAVEC
STROM
POKOŽKA

ODVĚTVÍ
ZVEDAT SE
TEXTILNÍ
STROJE

POTÁPĚCÍ
ZAŘÍZENÍ

VIDINA
LETITÉ

VÝZVA

NETEČNÝ
PLYN

ŠKUBÁNÍ
V
OBLIČEJI

INICIÁLY
AUTORA
RUSALKY

STRAŠIT

2.DÍL
TAJENKY

MILENEC

JIHOAFRICKÁ
VESNICE

NESEKNOUT
ZKR. VKLADNÍ
KNÍŽKY

NĚMECKÝ
PROZAIK

BĚH
KONĚ

JÍDELNÍ
LÍSTEK

UTRŽENÝ
KUS LÁTKY

CITISL.
KVÁKÁNÍ

A SICE

ŽENSKÉ
JMÉNO

ÚTOK

RADIKÁL
ODVOZENÝ
OD
TOLUÉNU

"Zdař bůh" - Odborářský čtrnáctideník SHO. Redaktor Ing. Vojslav Klepáč. Vydává SHO, Junácká 3, Havířov, telefon:
596 411 775, mobil: 736 758 268, fax: 596 413 647, e-mail: odborysho@seznam.cz, odborysho.sweb.cz. Povoleno Ministerstvem
kultury ČR, č. MKČR E 12776. Vychází čtrnáctidenně. Sazba Ing.Vojslav Klepáč. Tisk MORAVAPRESS s.r.o., Novinářská 3, Ostrava 1. Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí. Redakce ZB se nemusí ztotožňovat s autorizovanými materiály.

