
Situace v kolektivním vyjednávání je stále komplikovaná...

Z pravidelného jednání Rady SHO

Odbory chtějí zachovat 
přídavek na dovolenou!

Odboráři z OKD Rekultivací a.s. bilancovali
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Hromadné propouštění 
na VOKD, a.s. Ostrava

pokračování na str.č.2

Reakce z provozu důlního podniku...

Základní odborová organizace OKD Rekultivace a.s. /nyní 
součást AWT Rekultivace a.s./ je již mnoho let členem našeho 
sdružení. Proto nás její předseda T.Gulčík pozval na výroční 
konferenci, která se konala 17. května v areálu provozně tech-
nických služeb v Petřvaldě. 

Po schválení programu a jednotli-

vých komisí přednesl předseda Gul-

čík zprávu o hospodaření odborové 

organizace v roce 2012 a předložil 

rovněž rozpočet na rok 2013. Ten 

takřka třicítka delegátů schválila. 

Později předseda přednesl návrh na 

navýšení příspěvku na činnost pra-

coviště SHO o 3 koruny na člena za 

měsíc od roku 2014. Pro tento návrh 

přítomní delegáti také zvedli ruce.

Dalším bodem programu pak byly 

informace k pojištění svěřených vě-

cí, které by měl mít uzavřeno každý 

zaměstnanec. 

O oblasti BOZP hovořil ve svém 

vystoupení místopředseda J.Kli-

mek, který probral různá témata od 

dodržování zásad bezpečné práce, 

přes pitný režim až po pracovní 

ochranné pomůcky.

Hlavním bodem jednání ale byla 

kolektivní smlouva, která dosud ne-

byla uzavřena – jedná se o její mzdo-

vou část. Ve firmě totiž vznikla třetí 

odborová organizace techniků těsně 

před vyjednáváním a s tou se ty dvě 

původní nemohou dohodnout takřka 

na ničem, zejména na růstu mezd. 

Uvedená nová organizace dokonce 

navrhuje mzdy snížit, což je u firmy, 

která plní své plány, překvapující /cíl 

byl jasný – zavést ve firmě mzdový 

předpis od 1. dubna 2013, tak se i 

stalo/. K této otázce proběhla živá 

diskuse, ke které se přidaly další pro-

vozní problémy a tak se jednání změ-

nilo spíše ve výrobní poradu. Někte-

ré připomínky se však promítly do 

usnesení – například požadavek 15 

minut na očistu u pracovníků v pra-

covní době na suškách. Jednání kon-

ference bylo ukončeno schválením 

usnesení.                                   red  
p Delegáti konference odborářů z Rekultivací při schvalování programu jednání...

V Soběšovicích se tentokrát konalo pravidelné jednání Ra-
dy SHO a školení k novinkám v legislativě. V úvodu jednání 
místopředseda SHO Ing.J.Vlach informoval o průběhu jedná-
ní Dozorčí rady OKD, jež se neslo v duchu krizového scénáře 
společnosti. 

Sdělil, že těžební výsledky firmy 

jsou dobré, potíže jsou však s odby-

tem uhlí a jeho cenou. Na skládkách 

přitom leží kolem 1 milionu tun uhlí. 

Obdobné informace přinesl z jedná-

ní s GŘ OKD Dr.Ing.J.Fabiánem i 

předseda SHO Ing.J.Pytlík. Ten také 

sdělil, že po zasedání představen-

stva NWR a informování odborů pro-

běhne 20. května další kolo kolektiv-

ního vyjednávání. Odbory trvají na 

plné výši přídavku na dovolenou a 

jsou připraveny jednat pouze o posu-

nutí výplaty části výplaty uvedeného 

přídavku s tím, že na konci roku bu-

de dodržena reálná mzda.

O stavu oblasti BOZP informoval 

svazový inspektor Ing.V.Potomák, 

když kladně hodnotil vývoj klíčových 

ukazatelů úrazovosti. Za čtyři měsí-

ce letošního roku bylo registrováno 

58 pracovních úrazů /vloni 90/ s úra-

zovou četností 5,67. Tyto výsledky 

jsou však znehodnoceny smrtí 2 zá-

chranářů, ke které došlo 22. dubna 

na Dole ČSM – J, když měli odebrat 

vzorky z hráze v separátně větra-

ném důlním díle. Informoval rovněž 

o chystané generální prověrce OBÚ 

na Dole Paskov i o tom, že na stej-

ném dole byla pozastavena výstav-

ba centrální klimatizace.

V bloku informací sdělil místo-

p Problémových oblastí k jednání měli členové Rady SHO v Soběšovicích docela dost...

Vážení spolupracovníci, 
dovolte mi, abych reagoval na poslední číslo týdeníku Horník. 
Firma píše o úsporách a o nutnosti snižování mezd všem pracovníkům. Toto je pod-

pořeno názorem renomovaného ekonoma. 
Nejsem ekonom, ale selský rozum mi říká, že cena uhlí (energetického i koksova-

telného) jako komodity je určována burzou a je tedy stejná pro celou Evropu. Věřím, že 
nynější nízká cena je ekonomický problém. Ovšem ten řeší celá Evropa.

Článek srovnává mzdové podmínky českého a německého zaměstnance. Domní-
vám se, že srovnává nesrovnatelné. Určitě by stálo za úvahu zveřejnit, kolik z tržby za 
vytěženou tunu je určeno na mzdu českého horníka a jaká část je určena na mzdy hor-
níka jinde v Evropě. Nemusíme se dívat jen na Německo jako nejsilnější stát Evropské 
unie, ale jsou zde i jiné státy, kde je hornictví na srovnatelné úrovni. Proto mně dovolte 
laickou kalkulaci:

Cena komodity…………….stejná po Evropě - určuje burza
Mzda vedení naší společnosti…………srovnatelná svojí výší s Evropou
Mzda zaměstnanců…………….ve srovnání s Evropou prokazatelně podprůměrná
Při pohledu na toto jednoduché srovnání se ukazuje, jak je „řešení“ krizové situace 

OKD špatné a nespravedlivé pro českého horníka. Východiskem z krize by mělo být 
snížení už tak nízkých mezd řadových zaměstnanců. 

Logicky se nabízí otázky: „Když byla cena uhlí zhruba na dvojnásobku dnešních   
cen, učinilo vedení vstřícný krok v oblasti mzdové politiky? Byly v té době mzdy dvojná-
sobné?“ Pokud vím, tak ne. Co tedy opravňuje firmu brát lidem zasloužené peníze v do-
bách zlých, pokud nereaguje zvýšením mezd v dobách příznivých. 

Staré české přísloví říká - ryba zapáchá od hlavy. Každý dobrý hospodář pamatuje 
v dobách dobrých na to, že mohou přijít i doby zlé. Toto bych očekával od zodpověd-
ných pracovníků, kteří stojí ve vedení naší společnosti. Pokud se chyby dopustí řado-
vý zaměstnanec, postih je okamžitý. Ale proč by měl platit za chyby, kterých se nedo-
pustil.

                                                     Petr Kreuzmann, důlní elektrikář , Důl Paskov

Již v tuto chvíli je jasné, že díky neu-
stálému odkládání řešení vlivu sociální-
ho dumpingu na Ostravsku, přijde o práci 
jen v naší společnosti nejméně 120 lidí. 
Proto jakákoliv další prodleva zvyšuje ne-
jistotu zaměstnanců v hornictví a dál pro-
hlubuje současnou ekonomickou krizi v 
našem regionu.

Z pohledu společnosti OKD, a.s. je jis-
tě nejjednodušší a nejúspornější řešení v 
dnešní neutěšené ekonomické situaci  
omezit nebo dokonce úplně ukončit spo-
lupráci s externími dodavateli. Jenže je 
třeba se zamyslet nad situací, že i v těch-
to organizacích pracují místní obyvatelé 
neboli občané měst Karviné, Havířova a 
Orlové. Málo kdo si však v dnešní době 
dovolí poukázat na fakt, že v takzvaných 
kontraktorských společnostech pracují 
zaměstnanci z jiných zemí EU jako jsou 
např. Poláci nebo Slováci, kteří již jsou 
poživatelé jiných sociálních zabezpeče-
ní. S touto nemalou  státní finanční pod-
porou jejich zaměstnavatelé tak nemusí 
vynakládat velké finanční mzdové pro-
středky jako firmy, které dodržují zákony 
české legislativy. Pravidla volné soutěže 
a jednotného trhu jsou sice podpořeny ev-
ropským standardem a směrnicemi, kte-

ré by měly zaručit rovné podmínky pro 
všechny aktéry soutěží o důlní díla. Jen-
že zkušenosti jsou takové, že mnoho 
těchto zahraničních firem toto ujednání 
nerespektuje a s vědomím státních orga-
nizací obchází jednotlivá nařízení.  Jinak 
by přeci nemohli za současných podmí-
nek  pracovat třeba v podzemí lidé, kteří 
již jednou odešli z důvodů naplněné expo-
zice z dolů, nebo pravidelná práce v jede-
nácti  hodinovém cyklu je jistě v rozporu 
se sdělením  KHS Ostrava ze dne 9. 7. 
2007. Proto se ptám, kdy dojde zodpo-
vědným lidem, že v našem regionu může 
být ohroženo až 6300 občanů, kteří bu-
dou takto odkázání jen na sociální dávky. 
S těmito lidmi nelze zacházet a komuni-
kovat jako s těmi, kteří pracovat nechtějí 
a jen dál zneužívají sociální dávky. Tito li-
dé nejsou ani darmojedi, ani podvodníci 
vykrádající veřejné finance. Nelze při-
pustit, aby se tito občané a budoucí voliči 
městských zastupitelů, kteří budou posti-
žení dopadem ekonomické krize na Ost-
ravsku, kterou nezavinili, propadli i se 
svými rodinami do bezvýchodné situace.

                          Václav Sacha  
                          předseda odborové 
                          organizace VOKD

Na dnešním jednání nás zaměstnavatel nejprve seznámil s nepříznivou situací      
v OKD a předpokladem dalšího vývoje společnosti.  Poté nás informoval o připravova-
ných změnách organizační struktury a sídla OKD, z nichž vyplývá zeštíhlení řízení spo-
lečnosti.

Následně pak zaměstnavatel přišel s návrhem na úpravu přídavku na dovolenou a 
přídavku na Vánoce. Přídavek na dovolenou by byl zrušen a přídavek na Vánoce by 
byl závislý na čistém zisku společnosti. Při nulovém zisku by přídavek nebyl vyplacen, 
při zisku 200 mil. Kč 5násobek průměrného denního výdělku atd. až při zisku nad        
2 mld Kč by byl vyplacen 33násobek. Vzhledem k tomu, že návrh zaměstnavatele je    
v podstatě horší než stávající závazky z Kolektivní smlouvy OKD, odbory tento návrh 
zamítly a přišly se svým kompromisním návrhem. 

Pro rok 2013 bude výplata první části přídavku na dovolenou vyplacena zálohově 
ve výši osminásobku (maximálně však 10.000,- Kč) a realizována k datu výplaty mzdy 
za měsíc květen. Výplata zbylé části přídavku na dovolenou (do celkové výše čtrnácti 
násobku) bude realizována k datu výplaty mzdy za měsíc říjen.

Zaměstnavatel tento návrh odmítl a jednání bylo ukončeno. Z těchto důvodů a z dů-
vodu hrozby výrazného poklesu reálné mzdy, která byla dohodnuta v Kolektivní 
smlouvě vyššího stupně, je svoláno na pátek dne 31. května 2013 v 9 hod. zasedání zá-
stupců všech odborových organizací působících v OKD. Toto zasedání se uskuteční  
v Kulturním domě Dolu ČSM - sever  ve Stonavě. 

V Havířově dne 28. května 2013                      Ing. Jaromír Pytlík, předseda SHO

Kompromisní návrh odborů:
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Situace v kolektivním vyjednávání je stále komplikovaná...

Scházíme se v čase vysoké nezaměstnanosti a rekordního propadu HDP...

Z pravidelného jednání Rady SHO

Odboráři z RPG RE po 4 letech volili

Proběhlo 7. zasedání Sněmu ČMKOS

Jsou na “geřetu” NADLIDI?

P r o č  n e v s t u p o v a t  
do důchodového spoření

předseda SHO Ing. J.Vlach, že byl 

ZO ČSM nominován jako kandidát 

za člena Dozorčí rady OKD ve vol-

bách, které proběhnou v červnu le-

tošního roku. Kandidovat bude také 

předseda SHO Ing.J.Pytlík. Ten rov-

něž informoval o rozhovoru s ředite-

lem pobočky ÚP Havířov, který mu 

sdělil, že pracoviště SHO dostane 

od úřadu výpověď nejpozději do kon-

ce letošního roku /bude se přestavo-

vat na sociální služby/. Budeme tak 

muset najít vhodný nájem nebo kou-

pit objekt, který se stane novým pra-

covištěm SHO. S informacemi k 

chystanému Sjezdu ČMKOS v květ-

nu roku 2014 vystoupil předseda OS 

PHGN Bc.J.Sábel. Hovořil o změ-

nách statutu konfederace (počet mís-

topředsedů) i odvodech příspěvků 

za členy svazů. Zmínil rovněž sociál-

ní dialog a projekt BIDI /bipolární dia-

log /, který bude pokračovat na téma 

důchodové reformy. Nakonec před-

seda Sábel sdělil, že se připravuje 

prodej hotelu Luha v Luhačovicích 

/dřívější hotel Fontána I/. V odpoled-

n ím programu jednání  pak             

JUDr. A.Těšík z pracoviště Praha 

provedl školení ke změnám v záko-

níku práce a další den JUDr.M.Pie-

karzová informovala přítomné o aktu-

álním dění v oblasti odškodňování 

pracovních úrazů, o lékařských po-

sudcích atd. K oběma přednášejí-

cím měli účastníci školení spoustu 

dotazů, na které jim oba fundovaní 

právníci odpověděli.

                                 redakce ZB

p Účastníci školení (zákoník práce), které proběhlo v odpolední části programu...

p Jednání Sněmu ČMKOS se 
zúčastnili také zástupci našeho svazu - 
vlevo vpředu na snímku J.Cingr, vpravo 
Ing.J.Pytlík... 

V Havířově se 21. května sešlo 37 delegátů základní odboro-
vé organizace RPG Real Estate /je členem našeho sdružení/ 
na výroční konferenci, aby vyhodnotili celé čtyřleté období 
činnosti a zvolili nové členy závodního výboru /ZV/ a revizní   
a kontrolní komise /RK/.

Jednání se rovněž zúčastnili zástupci vedení obou firem RPG Byty, s.r.o. a RPG 
Služby, s.r.o., které se starají o obrovský bytový fond v našem kraji. V úvodu proto po-
stupně vystoupili jejich vedoucí pracovníci Z. Horníček, Z. Vozník, M. Foltýnová          
a V. Fornůsek. Hovořili nejprve k plnění kolektivní smlouvy, kdy v RPG Byty byl v roce 
2012 zajištěn růst 3 % a do sociální oblasti firma vložila přes 3,5 milionu korun, a to 
zejména na příspěvek na stravování a penzijní připojištění. U RPG Služby se mzdy vlo-
ni zvýšily o 2,5 %. Představitelé obou firem pak připomněli vliv ekonomické krize i na je-
jich společnost a zdůraznili důležitost obsazenosti bytů jako klíčového ukazatele na vý-
voj růstu mezd.  V následné diskusi se objevily připomínky k parkování na Gregorově 
ulici v Ostravě nebo k devastaci majetku RPG nepřizpůsobivými občany v některých 
lokalitách našeho kraje. Společnost to řeší „mixem“ opatření od zvýšené ostrahy, přes 
osvětu až po zavedení kamerových systémů.

Dalším bodem jednání byla zpráva o činnosti, kterou přednesla předsedkyně ZO  
D. Adamčíková. Ta kladla důraz na kolektivní vyjednávání, které bylo ve čtyřletém ob-
dobí každý rok velmi obtížné. I letos byly dodatky ke kolektivním smlouvám dohodnuty 
pro RPG Služby v  dubnu a pro RPG Byty až těsně před konferencí. 

K oblasti BOZP sdělila, že je stále na čem pracovat, když bylo vloni zaregistrováno 
7 pracovních úrazů.

Pochválila práci dílenských výborů, které se snaží řešit aktuální problémy v provo-
zu. Zmínila i spolupráci se seniory a poskytování podpory na jejich činnost. Ke stavu 
členské základny řekla, že se podařilo zastavit její pokles a počet členů naopak mírně 
roste.  Pozitivně vyhodnotila i organizaci a průběh Sportovního dne, který měl nejen u 
odborářů příznivý ohlas. Nakonec poděkovala všem členům závodního výboru za je-
jich činnost a nasazení.

Dále vystoupila hospodářka D. Jurečková se zprávou o hospodaření, které je pře-
bytkové hlavně díky výnosům z pronájmu nemovitého majetku ZO. S obdobným roz-
sahem služeb pro členy se počítá i v letošním roce a tak nebyl žádný problém se 
schválením rozpočtu. 

Před konečným schválením usnesení seznámil přítomné s výsledky voleb do ZV  
(7 členů) a RK (5 členů) předseda volební komise D. Dodek. Hned po konferenci se se-
šel nový závodní výbor a zvolil jako předsedkyni ZO opět D. Adamčíkovou.

Redakce přeje novému vedení ZO zdar v jeho činnosti.                         redakce ZB

p Delegátky při volbě nového závodního výboru a členů revizní a kontrolní komise...

Pod pojmem „GŘ“ si stále mnoho „ostatních“ zaměstnanců 
OKD představuje jakési „nadlidi“, ale je třeba si uvědomit, že 
většina zaměstnanců zařazených pod Správu („GŘ“) jsou 
„obyčejní“ zaměstnanci a více jak polovina z nich nedosahuje 
ani oficiální průměrné mzdy v OKD,a.s.

Mezi tyto zaměstnance patří účetní, 
mzdové účetní, personalisti, řadoví refe-
renti, sekretářky i recepční a údržbáři. 

Průměrné mzdy manažerů (což jsou 
generální ředitel, ředitelé VOJ, odborní 
ředitelé a jejich zástupci, specialisté) 
nejsou odborům předkládány a také 
nejsou do celkové výše průměrné mzdy 
započítávány, vzhledem k tomu, že by ji 
značně zkreslily.

A co se týče výše těchto mezd (a od-
měn) je v pravomoci generálního ředitele 
rozhodovat o jejich výši. A doufáme a věří-
me, že pan generální ředitel nyní důsled-
ně zváží a přehodnotí jejich výši, vzhle-
dem k současné vážné ekonomické situ-
aci v OKD, a.s.

Bohužel, všichni víme, že všude v 
OKD, a.s., tedy nejen na Správě, ale i na 
šachtách, jsou zaměstnanci s extrémně 
vysokým ohodnocením, které často roz-
hodně neodpovídá jejich výkonům a ob-
čas se dá i oprávněně spekulovat o jejich 
„důležitosti“ pro firmu. A na ty by se mělo 
vedení firmy zejména zaměřit. A spra-
vedlivě diferencovat avizované snižová-
ní mezd. Pro toho, kdo má mzdu 20 tisíc 
měsíčně je snížení o 10 % velmi citelné a 
ten, kterému i po snížení mzdy zůstane 
třeba 70 tisíc měsíčně, určitě špatné ob-
dobí „přežije“ velmi lehce. 

A u avizovaného snižování adminis-
trativy požadovat, aby se nesnižovalo, 
jak bývá obvyklé, mezi těmi s nejnižšími 
mzdami, ale aby zaměstnavatel vážně 
přehodnotil svou přebujelou (nepotřeb-
nou) administrativu.

Počet zaměstnanců CELKEM na 
Správě je přibližně 390 (z toho je na pra-
covišti v Ostravě cca 270 zaměstnanců a 

ostatní mají svá pracoviště na všech 
ostatních důlních VOJ). Zhruba 250 za-
městnanců má mzdu mezi 20 000 –      
30 000 Kč měsíčně, ve mzdě mají zahr-
nutou i mzdu na dovolenou a Vánoce a 
prémie jsou vypláceny jednou ročně, a to 
na základě rozhodnutí generálního ředi-
tele a podle aktuální ekonomické situace 
(nejsou tedy vypláceny každý rok). 

Vzhledem k tomu, že všichni na „GŘ“ 
mají tzv. „smluvní mzdy“, byly všem za-
městnancům od 1. 5. předloženy dodat-
ky k pracovním smlouvám se sníženou 
mzdou o 10 %. Prakticky všichni tyto no-
vé smlouvy samozřejmě podepsali. 
Strach o práci je k tomu „donutil“. Je vel-
mi jednoduché hodit anonymně na něko-
ho špínu, nebo házet všechny do jedno-
ho koše, ale realita je vždy trochu složi-
tější.

Všichni sice víme, že nešvar extrém-
ně vysokých mezd a vytváření „teplých 
místeček“ pro lidi, kteří toho ve skuteč-
nosti pro firmu moc nevytvářejí, je dlou-
hodobý problém nejen na Správě (GŘ), 
ale také na ostatních „vojkách“. A odbory 
na to dlouhodobě poukazují.

Ale bude schopno vedení firmy v této 
velmi složité době tento problém radikál-
ně řešit, nebo opět zůstane jen u slibů a 
případné úspory budou přeneseny na ty 
řadové a poctivé zaměstnance, jejichž 
mzda je daleko pod úrovni těchto „VIP“?

To je otázka zejména na generálního 
ředitele a na lidi, kteří mají nyní za úkol fir-
mu „ozdravit“.

V Orlové dne 24. 5. 2013
               Bc. Monika Němcová,
               předsedkyně ZO Po-
               vrchových pracovišť OKD

Citacemi výroků předsedy Evropské komise Juana Manue-
la Barrosa a nositele Nobelovy ceny za ekonomii Josepha Stig-
litze, které jednoznačně akcentovaly lepší pozici zemí s výraz-
ným sociálním programem při řešení krize a odsuzovaly podíl 
finančních skupin na jejím vzniku, zahájil předseda Českomo-
ravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil svou 
zprávu v rámci aktuálních odborových otázek na 7. zasedání 
Sněmu ČMKOS 21. 5. 2013 v Praze.

Ostře zkritizoval vládu za její po-
stoje k odborům, kdy „sociální dialog 
je jen na papíře“, stát a jeho občané 
doplácí na její pochybná rozhodnutí 
(2. pilíř důchodové reformy, S-karty, 
apod.), takže ve volbách v roce 2014 
„je nutno to vládě spočítat“. Zprávu o 
činnosti Rady mezi 6. a 7. sněmem 
stejně jako zprávu o hospodaření 
přednesla místopředsedkyně      
ČMKOS Ing. Radka Sokolová. Další 
mís topředseda kon federace       
Mgr. Václav Pícl okomentoval pí-
semný materiál Postoj ČMKOS k vol-
bám, který je nutno vnímat jako ná-
vod jak oslovit voliče. Kritika ovšem 
zazněla i do vlastních řad, když se 
zástupce odborového svazu Dřevo, 
lesy, voda, pozastavil nad neschop-
ností odborářů zajistit dostatečný po-
čet podpisů na petici „Voda je lidské 
právo“, která v Evropě dosáhla 1,5 
miliónu podpisů proti neúměrnému 
zdražování vody, přičemž v ČR se 
místo plánovaných 16 000 zajistilo 
jen 6000. K tomu se vyjádřil za he-

reckou asociaci i Mgr. Jiří Hromada, 
který zdůraznil, že za ČR přijal výzvu 
předseda Ondřej Vetchý a podle aso-
ciace je voda opravdu základním lid-
ským právem – stejně jako kultura. 
Zoufalou situaci ve zdravotnictví při-
blížila delegátům předsedkyně pří-
slušného svazu Bc. Dagmar Žitníko-
vá – uvažuje se o odstátnění fakult-
ních nemocnic, podle vyhlášky se 1 
sestra stará o 45 pacientů a navíc 
mají být sestry v budoucnu osoby sa-
mostatně výdělečně činné (OSVČ), 
takže mimo pracovní poměr. Ne-
mocnice se zatím neruší, ale stát už 
neplatí 100 % výkonů a nová úprava 
financování lázní znamená výpadek 
60 % příjmů, což znamená propouš-
tění čtvrtiny (2500) zaměstnanců. 
Zkrátka 5 nejhorších zákonů škůdce 
zdravotnictví ministra T. Julínka, kte-
rým se odborům v roce 2008 podaři-
lo zabránit, jde znovu do legislativní-
ho procesu, protože ministerstvo 
opět řídí z povzdálí jako poradce Julí-
nek. Přitom samotný ministr zdra-

votnictví Heger je důvěryhodně vy-
hlížející těžký kalibr manipulátora, 
který oproti Julínkovi své záměry pře-
dem „nevykecá“, ale s dobrosrdeč-
ným úsměvem pohádkového dě-
dečka připravuje drastická opatření 
k likvidaci sociálního rozměru čes-
kého zdravotnictví. Správně zarea-
goval k tématu předseda Zavadil: 
„Zdraví není zboží!“. Předseda sva-
zu KOVO Josef Středula  v rámci pro-
jednávání prekérních forem práce 
(vyhovujících pouze zaměstnavate-
lům) poukázal na pokračující využí-
vání tzv. švarcsystému a na nové fin-
ty agentur práce, jak se vyhnout 
svým zákonným povinnostem. V zá-
věru zazněla i kritika nízké minimální 
mzdy, přičemž 60 % lidí nemá vyka-
zovaný průměrný plat a podle Eu-
rostatu je ČR na posledním místě v 
EU v poměru minimální mzda/prů-
měrná mzda, z čehož vyplývá, že od-
bory mají před sebou spoustu práce.   

Ing. Jaroslav Vlach, místopřed-
seda SHO a člen Sněmu ČMKOS

Motto: „Na soukromé spořící důcho-
dové systémy nelze spoléhat jako na ná-
stroj zajišťující spolehlivě přiměřené dů-
chody, díky jejich plné závislosti na velmi 
nejisté výkonnosti trhů, a protože jsou – 
stejně jako všechny jiné důchodové sys-
témy – nepříznivě zasaženy stárnutím“.

S účinností od 1. ledna 2013 bylo zahá-
jeno důchodové spoření, které předsta-
vuje nový důchodový pilíř v podobě další-
ho (druhého) dobrovolného důchodové-
ho spoření umožňujícího jeho účastní-
kům převedení 3 % pojistného z průběž-
ně financovaného povinného důchodo-
vého pojištění do důchodových fondů 
spravovaných novými důchodovými spo-
lečnostmi za podmínky, že občan, který 
se dobrovolně rozhodne do nového dů-
chodového spoření vstoupit, bude přispí-
vat další 2 % ze svých mezd. Osoby star-
ší 35 let se mohou zapojit do důchodové-
ho spoření pouze v období do 30. června 
2013. ČMKOS v rámci své důchodové 
koncepce zavedení důchodového spoře-
ní dlouhodobě odmítá z řady závažných 
ekonomických i sociálních důvodů.

ČMKOS v zájmu plné informace obča-
nů o výhodách a nevýhodách důchodo-
vého spoření přináší přehled důvodů, 
proč nedoporučuje vstupovat do důcho-
dového spoření. Tyto důvody uvádí nej-
prve z pohledu potenciálních účastníků 
důchodového spoření a poté z pohledu 
celospolečenských souvislostí a důsled-
ků. Zdroj: cmkos.cz



Firma zavádí úsporná opatření...

Výsledky NWR za první čtvrtletí
Těžební společnost NWR hospodařila v prvním čtvrtletí le-

tošního roku se ztrátou 80,3 mil. EUR proti konsensu 75,9 mili-
onů eur, snížila dříve poskytnuté provozní cíle pro rok 2013 a 
představila nové strategické kroky včetně prodeje aktiv.

Společnost nicméně nadále plánuje 
stát se do roku 2017 evropským lídrem v 
těžbě a prodeji koksovatelného uhlí a za 
letošní rok věří v pozitivní výsledek EBIT-
DA. Akcie NWR po výsledcích po prvot-
ních ztrátách obrátily až do více než 7% 
zisku. Po dosažení denního maxima na 
44,45 Kč, ale následovala korekce, a na-
konec i propad do ztrát. Titul zakončil ob-
chodování na novém historickém dně 
39,45 Kč.

Tržby společnosti NWR za první tři mě-
síce roku klesly o 31 procent na 240,1 mi-
l. EUR a přibližně tak vyrovnaly konsen-
sus na úrovni 239,4 mil. EUR. Na úrovni 
EBITDA ztráta dosáhla 22 mil. EUR, za-
tímco analytici dle průzkumu agentury 
Reuters počítali s 21milionovou ztrátou. 
Jednotkové hotovostní náklady na těžbu 
tuny uhlí NWR v 1Q13 vzrostly o dvě pro-
centa na 86 EUR, ačkoliv firma v únoru 
uvedla, že letos čeká zhruba nezměněné 
náklady těžby. 

"Hodnocené období bylo velmi nároč-
né, neboť situace na globálních trzích s 
koksovatelným uhlím, která se začala 
zhoršovat v polovině roku 2011, pokračo-
vala v nastoleném trendu i v roce 2013. 
Trhy s uhlím po celém světě se potýkají s 
jednou z nejhlubších a nejdelších korekcí 
trhu za posledních 30 let," uvedl k výsled-
kům za 1Q13 pan Gareth Penny, výkon-
ný předseda představenstva NWR.

NWR dnes také, po měsíc starém va-
rování, snížila celoroční prognózu pro-
dukce uhlí z 10-11 mil. tun na 9-10 mil. 
tun a potvrdila cíl pro koks na úrovni 800 
tis. tun, externí prodeje nově letos čeká v 
rozmezí 8,5-9,5 mil. t proti původnímu cíli 
9,5-10,5 mil. t (očekávaný prodej dalších 
500 tis. tun energetického uhlí ze zásob v 
roce 2013) a cíl prodeje koksu společ-
nost má ve výši 700 tis. tun. Loni NWR 
podle neauditovaných výsledků vytěžila 
11,21 milionu tun uhlí a vyrobila 680 tisíc 
tun koksu. "Cíle na rok 2013 odrážejí po-
kračující náročné podmínky v odbytu a 
tlak na ceny," vysvětluje krok NWR ve 
zprávě.

Gareth Penny, výkonný předseda 
představenstva NWR, následně v rozho-

voru pro Reuters uvedl, že společnost 
plánuje dosáhnout již ve třetím kvartále 
pozitivního výsledku na úrovni EBITDA a 
věří v kladný EBITDA za celý rok 2013.

Program optimalizace a prodeje   
aktiv

Firma dále uvedla, že snižuje letošní 
prognózu pro kapitálové výdaje na 100 
mil. EUR (včetně 10 mil. EUR na Debien-
sko) a provede krátkodobá opatření za 
100 mil. EUR pro posílení své finanční po-
zice. Má dojít například ke snížení pláno-
vaných provozních nákladů o 25 mil. 
EUR do konce roku 2013. Jedním z kro-
ků je i všeobecné snížení mezd o 10 pro-
cent s účinkem od 1. května 2013 s cílem 
ušetřit do konce roku 15 mi. EUR.

V rámci optimalizace podnikatelského 
portfolia NWR potom má dojít k prodeji 
koksárenského provozu. Konkrétně má jí 
to dceřinou společnost OKK Koksovny, 
která je největším producentem slévá-
renského koksu v Evropě a provozuje jed-
nu vlastní koksovnu v Ostravě - Koksov-
nu Svoboda. Proces této divestice byl 
podle NWR již zahájen a dle vyjádření 
Pennyho pro Reuters bude možná do-
končen do srpna.

Gareth Penny následně v rozhovoru 
pro polskou agenturu PAP naznačil, že 
NWR hodlá svými kroky dosáhnout ná-
vratu k jádru svého podnikání. „Produkce 
koksu je průmyslovou aktivitou, nikoliv tě-
žební, a tak se domníváme, že se jí už vě-
novat nemáme,“ uvedl šéf NWR. „Je to 
ziskový byznys a jsme si jisti, že (o něj) 
bude značný zájem,“ dodal s tím, že si je 
jist dosažení velmi dobré ceny.

Firma dále uvedla, že provádí zátěžo-
vé testy s cílem identifikovat jednotlivé do-
ly, nebo sekce jednotlivých dolů, které by 
mohly být zastaveny nebo divestovány. 
Tato analýza by podle šéfa NWR měla 
být dokončena do závěru letošního roku. 
Před nutností prodeje některého z dolů 
NWR již před měsícem varovali analytici 
Citigroup a za největšího adepta tehdy 
označili třetí největší důl NWR, karvinský 
důl ČSM (celá analýza zde). 

NWR dále plánuje centralizaci vedení 
dolů, snižování stavu zaměstnanců v ad-

ministrativě a zavedení nové struktury do 
konce roku. 

„Kroky na optimalizaci podnikání cílící 
na celkovou úsporu 100 mil. EUR v hoto-
vosti považujeme za radikální, bolestivé, 
ale nezbytné. Tyto kroky by mohly pod-
pořit především vydané dluhopisy NWR. 
Akciím mohou sice také krátkodobě po-
moci, které v sobě zřejmě aktuálně zapo-
čítávají i bezprostřední potíže s likviditou, 
resp. solventností NWR, ale dlouhodobě 
tento titul stále považujeme za velmi ris-
kantní a nedoporučujeme jej,“ uvedl To-
máš Sýkora, analytik Patria Direct, který 
měl u titulu doposud cílovou cenu 40 Kč a 
po dnešních nových informacích plánuje 
její revizi (samostatný analytický komen-
tář bude následovat).

Vývoj akcií a strategické cíle
Akcie NWR v posledních týdnech pro-

hlubovaly své ztráty na nová historická 
minima poté, co firma před měsícem po 
provozních číslech a smluvených ce-
nách bez dalších detailů nepotvrdila dří-
ve poskytnutou prognózu hospodaření v 
letošním roce. Těžař již dříve oznámil, že 
zvažuje akvizice pro navýšení svých pro-
dejů uhlí a do pěti let se chce stát lídrem 
na evropském trhu s koksovatelným 
uhlím. 

"Náš strategický plán stát se do roku 
2017 evropským lídrem v těžbě a prodeji 
koksovatelného uhlí zahrnuje zdvojná-
sobení objemu prodeje našeho koksova-
telného uhlí a dodávání plné škály jakostí 
koksovatelného uhlí širší skupině zákaz-
níků z řady evropských hutí. Tuto strate-
gii aktivně prosazujeme a na našem 
zájmu o koksovatelné uhlí jak v regionu, 
tak v zámoří se nic nemění," uvedl dnes 
Gareth Penny, výkonný předseda před-
stavenstva NWR.

Na samém konci dubna si společnost 
na valné hromadě nechala akcionáři 
schválit možnost navýšení kapitálu NWR 
pomocí emise nových akcií. Rozhodnutí 
valné hromady dalo představenstvu spo-
lečnosti možnost vydat nové akcie až do 
nominální hodnoty 34 933 536 EUR, což 
představuje asi 33 procent všech akcií A 
společnosti vydaných ke dni 25. března 
2013. Management také může spustit 
program zpětného odkupu akcií NWR až 
do výše 10 procent dosud vydaných ak-
cií. Tuto možnost ale NWR mělo již v mi-
nulých letech a dosud ji nevyužilo. 

Zdroj: Patria Online

Bytovou politiku nelze zamést pod koberec

Vyšel nový Zpravodaj KPHM

Odpoledne plné radosti a pohody

Švýcarská překvapení...

p Členové KVD na své pravidelné měsíční schůzce...

Pravidelnou schůzi Koordinačního výboru důchodců OKD /KVD/ zahájil 
13. května jeho předseda K.Bajtek. Uvítal nového člena výboru E.Běgoně, 
který se představil a krátce své kolegy seznámil se svým dosavadním živo-
tem.  Předseda Bajtek opět kritizoval ty poslance, kteří ignorují pozvání na 
schůze KVD a naopak pochválil ty, kteří zavítají mezi seniory rádi. 

Následovala kritická a adresná beseda na téma bytové problematiky.      
Ing.J.Gongol jako bývalý poslanec Parlamentu ČR havířovský zastupitel ře-
kl: „Bytový fond v Havířově je značně zdevastovaný, nedostatečná pozor-
nost nebo spíše ignorance se projevuje v otázce investic a udržování přijatel-
ného stavu domů a bytů.“ M.Kočenda otevřeně prohlásil, že chudoba a neza-
městnanost trápí čím, tím více zejména starých lidí, kteří po zaplacení všech 
možných a nemožných poplatků na stále se zvyšující se nájemné prostě ne-
mají. A přibývá zejména velkometrážních prázdných bytů, protože na jejich 
nájem občané nemají peníze. Obdobná je podle K.Mendla i situace v Karvi-
né. Není bez zajímavosti, že nejvíce prázdných bytů je u RPG, zatímco pro-
blematiku volných bytů patřících Městské realitní kanceláři /MRA/ charakte-
rizuje vzájemné pochopení a spolupráce nájemníků a vlastníka bytového fon-
du. Jak řešit problematiku zdevastovaných a opuštěných bytů zůstává otáz-
kou. Nedá se zamést pod koberec. Řešení je možná jednoduché. Nadbyteč-
né a prázdné „králíkárny“ prostě zbourat, pokud se na to najdou peníze.  -jn-

V pondělí 13. května proběhla za velké účasti pravidelná be-
seda KPHMO. Předseda seznámil členy s průběhem plenární 
schůze klubu na Landeku, která mimo jiné schválila návrh no-
vých stanov klubu a potvrdila vedení na další volební období.

Ke změně došlo na postu předse-

dy, když stávajícího předsedu 

Mgr.R.Broskeviče z důvodu pracov-

ního vytížení nahradil Ing.P.Rojíček 

a bylo ustaveno vedení Ostravské 

pobočky, kterou povede J.Sisr a 

R.Krzak. Po gratulacích jubilantům 

klubu na květen 85 let p.Chromík a 

75 let p.Pencek a šest dalších došlo 

k cestopisné besedě. 

Dá se říci, že datum konání 13. ja-

koby předznamenal průběh násle-

dujících chvil. Naši členové J.Špalt a 

P.Hýsek fandové železnice se roz-

hodli v roce 2005 využít služeb jisté 

orlovské cestovky k odjezdu do Švý-

carska a užít si cestování po tam-

ních železničních tratích. První zá-

drhel nastal již při nástupu, když mís-

to slíbeného Mercedesu byl přista-

ven obyčejný autobus, který vydržel 

jen k Novému Jičínu, kdy ho museli 

navíc sami šoféři opravit. Následná 

jízda již byla naštěstí bez komplika-

cí. Ty nastaly po dojezdu do oblasti 

Interlakenu, kdy bylo zajištěno uby-

tování ve stylovém penzionu. Celou 

oblast Švýcarska zasáhly intenzivní 

deště, které poškodily jak silnice, tak 

i železniční tratě. Naši cestovatelé, 

kteří měli připraven podrobný itine-

rář, kdy a jak se někam dostanou, si 

jej v zásadě mohli strčit za klobouk. 

S příslovečnou českou schopností 

improvizace avšak chabou znalostí 

světových jazyků se pustili do plnění 

svých snů. Místo cestování vlaky je 

čekaly náhradní spoje autobusy, kte-

ré ne vždy plynule navazovaly na je-

jich plánované trasy. Měli to štěstí, 

že se jim podařilo zažít i poruchu na 

zubačkové horské dráze, díky které 

nestihli návaznou cestu do cíle toho-

to dne. Vše však zvládli a večer po 

návratu do penzionu byli středem po-

zornosti zbývajících členů zájezdu s 

klasickým programem cestovky. 

Stihli cestovat Glacier expresem, kte-

rý je označován jako nejpomalejší 

expres světa nebo jako ledovcový 

expres. Zubačkou na Jungfraujoch, 

přejezdem přes hranice do Itálie se v 

předstihu projeli Pendolínem, o kte-

rém se tehdy uvažovalo pro použití u 

nás a kromě toho autobusy, lanovky, 

autobusy. Přes všechny peripetie na-

vštívili Bern, kde tehdy záchranáři 

l ikvidovali následky povodní, 

Lausanne s olympijským muzeem, s 

pomníkem a tretrou Emila Zátopka a 

spoustu dalších míst. Zajímavá byla 

i stručná historie výstavby tratě hor-

ským terénem, když sedm z devíti ki-

lometrů bylo vedeno tunely a celá 

stavba na přelomu 20. století trvala 

10 let. Dalším paradoxem bylo zjiš-

tění, že při přejezdu tunely do Itálie 

nebylo po kalamitě ani stopy, kory-

tem řeky protékal slabý potůček a 

vše se odehrávalo za hřebeny Alp. 

Beseda byla vedená bezprostřed-

ním přístupem s mnoha doplňky a 

vstupy obou přednášejících a pokra-

čovala v kavárně nad sklenicí piva. -j
p Ozubnicová dráha na Jungfraujoch šplhá až do výšky 3454 m.n.m... p Snímek z Domečku v Horní Suché při oslavě Dne matek...

Ve čtvrtek 9. května se hornosušský Domeček i sousední pergola začaly naplňovat 

příznivci dobré pohody, kteří zde přišli oslavit Svátek matek. Celou akci připravil Klub 

hornických důchodců Dolu František /KHD/. Každé přítomné slavnostně oblečené že-

ně předal předseda KHD R.Konopka karafiát a gratulaci. Sem tam padla i pusa, ale to 

manželka předsedy s nadhledem tolerovala. Vždyť klub je jedna velká rodina. Předse-

da Konopka přivítal rovněž přítomné hosty a pokračoval: „Všechny zde přítomné ženy 

obdržely u prezence kupón na jídlo, kávu a zákusek a k jídlu připravily naše kuchařky 

uzené maso s bramborem a výborný guláš. Dnes je vše v režii mužů, milé dámy, a pro-

to vás budou obsluhovat muži. A mnohým zástěrky opravdu sluší“, dodal předseda. 

Po jeho vystoupení se většina účastníků slavnosti přestěhovala na prostranství 

vedle Domečku, když na ně čekaly s rozkošnou gratulací maminkám a babičkám děti s 

české a polské mateřské školky. O příjemnou zábavu a dobrou pohodu se již tradičně 

postaral harmonikář a zpěvák A.Ryba.                                                 Text a foto: -jn-

Úvodní stránky Zpravodaje KPHM 

/Klub přátel Hornického muzea/patří 

vzpomínkovému článku J.Kimra 

„Vzpomínka na Ing. Vladimíra Konopa“ a 

poznámce I.Černého „Zemřel Ing. Walter 

Mlynář“ . J.Gavlas informuje ve svém pří-

spěvku o setkání zástupců SHHS ČR 

/Sdružení hutnických a hornických spol-

ků/ s vedením Senátu Parlamentu ČR. 

Pozornost čtenářů si určitě zaslouží in-

formace s názvem „Smlouva o spoluprá-

ci mezi KPHM a HGF VŠB-TU podepsá-

na“. Na dalších stránkách redakční rada 

zpravodaje přináší kalendárium  KPHM 

roku 2012. Článek Ing.M.Šlachty doplně-

ný fotografiemi připomíná, že v Havířově 

byla otevřena stálá expozice o historii 

města a hornictví. Autorská dvojice P.Je-

línek a H.Růžičková představují svůj pří-

spěvek s názvem „Odvaly jako úložná 

místa těžebního odpadu“. J.Matula ve 

svém článku dokazuje, že doly OKD byly 

vybaveny nejmodernějšími technologie-

mi špičkových parametrů. Ing.J.Klát na-

zval svoji stať „Nedožité devadesátiny 

muzejního nadšence Ing.L.Hepa, CSc. 

Ing.D.Pavelek představuje druhou a třetí 

část svého vyprávění „Ze života horního 

inženýra“. V tomto čísle zpravodaje ne-

chybí ani článek J.Majliše a A.Szturcové 

„Z hornické filosofie“, blahopřání jubilan-

t ů m  a  p ř í s p ě v e k  J . P a v l a č í k a   

„Zapomenutá Ostrava“ jako živá vzpo-

mínka na ostravského redaktora Nové 

svobody a pak spisovatele Josefa Filga-

s e ,  k t e r ý  p r v n í  v y d á n í  k n i h y  

„Zapomenutá Ostrava“ vydal vlastním ná-

kladem před 65 lety.                           -jn- 
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Odpovědnost za služební mobil

Jindy možná “mokrá” Žofka se vydařila

Bentley v Ženevě 2013

Aktuální témata pro tuto dobu...

JSW plánuje bonus pro horníky

Vedení JSW (Jastrzębska Spółka 

Węglowa) plánuje na přelomu červ-

na a července vyplatit zaměstnan-

cům bonus. Měl by nahradit dřívější 

odměny ze zisku.

Kapitálová skupina JSW v prvním 

kvartále roku 2013 vyprodukovala 

čistý zisk ve výši 145,4 mln polských 

zlotých, při tržbách z prodeje 2179,1 

mln zlotých. 

Společnost přes zpomalení ev-

ropské ekonomiky a prudké snížení 

cen uhlí a koksu ke konci minulého 

roku získala dodatečný finanční vý-

sledek a všechny části firmy zazna-

menaly ve srovnání s předchozím 

kvartálem lepší rentabilitu.

„Výsledky za první kvartál tohoto 

roku jsou celkem dobré v porovnání 

se čtvrtým kvartálem roku 2012“, ře-

kl polskému portálu wnp.pl Jarosław 

Zagórowski, předseda představen-

stva JSW. „To je významné, protože 

zde byly obavy analytiků, že ten prv-

ní kvartál bude těžký,“ dodal.

Zaměstnanci JSW mají v tomto 

roku místo odměny ze zisku získat 

jednorázový bonus. O jeho výši se 

jedná s odbory. V roce 2012 bylo na 

podíly ze zisku z předešlého roku vy-

dáno 130 mln zlotých. Letos chce fir-

ma vydobýt 13,5 mln tun uhlí a v ná-

sledujícím kolem 14 mln tun. Firma 

také důsledně realizuje program in-

vestic, a to zejména na zvýšení bez-

pečnosti práce horníků v podzemí. 

Na investice bylo vynaloženo vloni 

1,817 mld. zlotých, což je o 22,9 % ví-

ce než v roce 2011. Zdroj: wnp.pl 

Zaměstnavatel mně na základě písemného potvrzení svěřil 
k používání mobilní telefon. Prosím o vysvětlení, co to pro mě 
znamená.

Jedná se o zvláštní druh pracov-

něprávní odpovědnosti, kde jako u 

odpovědnosti za schodek se před-

pokládá zavinění zaměstnance, tj. 

zaměstnanec musí prokazovat, že 

ztrátu svěřených předmětů nezpů-

sobil. Odpovědnost za ztrátu svěře-

ných předmětů je v § 255 zákoníku 

práce upravena na stejných princi-

pech jako odpovědnost za schodek 

na hodnotách svěřených k vyúčto-

vání. Předpoklady této odpovědnos-

ti:

a) Existence platného pracovně-

právního vztahu.

Pracovněprávním vztahem je 

myšlen pracovní poměr nebo vztah 

vzniklý na základě dohody o pracích 

konaných mimopracovní poměr (do-

hoda o pracovní činnosti nebo doho-

da o provedení práce).

b) Písemné potvrzení o převzetí 

svěřeného předmětu.

Dalším předpokladem pro vznik 

tohoto druhu odpovědnosti je pí-

semné potvrzení o převzetí svěře-

ného předmětu (nebo předmětů). V 

písemném potvrzení o svěření musí 

být svěřený předmět konkrétně uve-

den (identifikován). Převzetí před-

mětů musí zaměstnanec potvrdit 

podpisem. Svěření předmětů více 

zaměstnancům a jejich společnou 

odpovědnost zákon v tomto případě 

neumožňuje. V písemném potvrzení 

obvykle bývá uvedena i doba vráce-

ní předmětu. Jestliže by hodnota svě-

řeného předmětu byla vyšší než 50 

tisíc korun, musela by být uzavřena 

písemná dohoda o odpovědnosti za 

ztrátu svěřených předmětů a za-

městnanci by muselo být 18 let.

c) Předmět, který je způsobilý být 

předmětem písemného potvrzení. 

Musí jít o takové předměty, které 

se užívání nespotřebují a kde na za-

městnanci rozumně požadovat je-

jich vrácení. Dalším charakteristic-

kým znakem svěřených předmětů je 

možnost zaměstnance mít je stále 

ve své dispozici. Takovým předmě-

tem mohou být například pracovní 

oděv a obuv, tašky, nářadí, nástroje, 

kalkulačky, mobilní telefony, osobní 

záznamníky, notebooky atd. Nao-

pak jím nemohou být například pří-

stroje v kancelářích a dílnách, zaří-

zení kanceláří, prodejen a provozo-

ven, osobní automobil, nástroje, kte-

ré používá více zaměstnanců apod.

d) Vznik škody ve formě ztráty to-

hoto předmětu.

Tento druh odpovědnosti se vzta-

huje pouze na ztrátu svěřeného před-

mětu, přičemž jeho nevrácení se rov-

ná ztrátě. Nevztahuje se na poško-

zení svěřeného předmětu. Při po-

škození svěřeného předmětu se jed-

ná o obecnou odpovědnost, tj. za-

městnavatel musí zaměstnanci pro-

kázat, že svěřený předmět poškodil. 

e) Zavinění zaměstnance se zde 

předpokládá.

Jak je výše uvedeno, zavinění se 

v tomto případě zvláštního druhu od-

povědnosti za škodu předpokládá, 

tj. zaměstnanec musí prokázat, že 

ztrátu svěřených předmětů nezpů-

sobil. Pokud jde o výši náhrady ško-

dy, obdobně jako u odpovědnosti za 

schodek na svěřených hodnotách, i 

zde platí zásada, že zaměstnanec 

za škodu vzniklou ztrátou svěřených 

předmětů odpovídá v plné výši. Není 

zde tedy stanoven limit čtyř a půl ná-

sobku průměrného měsíčního vý-

dělku, jako je tomu u obecné odpo-

vědnosti. esondy                        (zr)

Bentley oficiálně představil v Ženevě druhou generaci sedanu Flying Spur /snímky 
nahoře/ odvozeného od kupé Continental GT. Návrat k britské klasice je nepřehlédnu-
telný.

Musím přiznat, že jsem nebyl velkým fandou designérského stylu, který vozům 
značky Bentley propůjčil designér Fabie Dirk van Braeckel a jediným štěstím automo-
bilky z Crewe bylo asi to, že ještě méně sympatií ve mě vzbudovalo to, co provedlo 
BMW Rolls-Royceu. Topmodel Mulsanne už vypadá dobře, ale na Continental GT a 
Continetal Flying Spur jsem si musel spíše zvyknout, než aby se mi líbily. Teď ovšem 
přichází druhá generace sedanu Flying Spur, jenž se zbavil přídomku Continental a 
tím jako by dával najevo, že se, podobně jako jeho větší čtyřdveřový příbuzný, částeč-
ně navrací ke stylistickým hodnotám předvolkswagenovské éry.

Příď zůstává u čtyřokého designu, ovšem k poměrně radikální změně dochází z pro-
filu, jenž působí mnohem svalnatějším dojmem, má jinak (mnohem lépe) vyřešené za-
končení bočního prosklení a nechybí ani linka, zvýrazňující zadní blatník. Velmi stylo-
vě je pak ztvárněna celá záď, která zhmotňuje klasický styl Bentley ve velmi moderním 
pojetí, korunovaným použitím staromilských hranatých zadních svítilen. U mně teda 
fakt dobrý...

Patří už nějaký ten pátek samozřejmě k bontonu, že takovéhle auto se kupuje vý-
hradně v motorem W12 6.0, přeplňovaným dvěma turby, jenž z aktuálního Flying Spur 
dělá nejrychlejší sedan Bentley všech dob. Rozjede se totiž na 322 km/h a to díky para-
metrům 625 k (460 kW) při 6000 otáčkách a točivém momentu 800 Nm, jenž je k dispo-
zici už od 2000/min. Síla motoru jde na všechna čtyři kola prostřednictvím osmistupňo-
vého automatu ZF, jenž změní kvalt za méně než 200 ms. Čtyřkolka posílá na zadek 
standardně 60 % točivého momentu, ale v závislosti na trakčních podmínkách tam mů-
že jít až 85 %, případně až 65 % na předek.

Elektronicky řízený podvozek zajistí optimální poměr jízdní agility a komfortu a v je-
ho kompetenci je i samočinná úprava světlé výšky v závislosti na rychlosti jízdy. Po pře-
kročení 195 km/h jde příď o 5 a záď o 100 mm níž a o dalších 8, respektive 13 mm dolů 
pro překonání rychlosti 240 km/h. Posilovač řízení je postaru hydraulický a mezi krajní-
mi polohami je rozumných 2,8 otáčky volantu. Zlepšila se i aerodynamika, součinitel 
odporu vzduchu je nyní 0,29.

Bentley Flying Spur má rozměry 5295 x 1976 x 1488 mm a rozvor 3065 mm, do nádr-
že se vejde 90 litrů benzinu, do kufru zase 475 l zavazadel a celé to váží 2475 kg. Jak 
už bylo řečeno, maximálka činí 322 km/h, přičemž na stovku tahle masa železa zrychlí 
za 4,6 s a stošedesátkou uhání po 9,5 s. Určitě vás (ne)bude zajímat, že ve městě spálí 
22,4 l na 100 km, mimo město 10,2 l a v kombinaci 14,7 na 100 km.  Zdroj: auto.cz

I když na tři zmrzlíky, Pankráce, Bonifáce i Serváce byla rána chladnější a dokonce 
tu a tam spadla někde nějaká ta dešťová kapka, patnáctý květnový den, tedy „mokré“ 
Žofky se vydařil. A líbilo se to také členům klubu hornických důchodců /KHD/ bývalého 
dolu Dukla, kteří se to středeční odpoledne sešli v bludovické „pézetce“, jak říkají „ve 
Zborůvce“, na své zahradní slavnosti. Přivítal nás Antonín Čejka, předseda KHD a 
člen vedení koordinační rady klubu hornických důchodců OKD. K vynikající náladě a 
pohodě však přispělo nejen hezké počasí, ale především hned v úvodu známý folklor-
ní soubor Havířovských babek se svým pásmem takříkajíc „po našymu“ předvedené-
ho pásma Vítání jara, protkaného za doprovodu harmoniky mnoha písničkami, k nimž 
se ochotně přidali účastníci této sešlosti zpoza stolů této zahrady, ale i tanečky i slo-
vem „babkami“ podanými historkami.                                                                     

Jako vždy nechyběly třeba klobásky z rožně tradičních kuchtíků Majky a Mirka 
Kempných, ale i skvělé koláčky, a také cosi „na spláchnutí“ žízně. Veselo bylo i při roz-
táčení a vyhrách  na kole štěstí. Jako vždy bylo celé toto setkání protkáno nostalgický-
mi vzpomínkami, neboť se tam pokaždé setkávají třeba nejen bývalí spolupracovníci z 
černého podzemí či povrchových provozů 
Dolu Dukla, ale setkali jsme se tam, a snad 
až po půlstoletí, s některými bývalými spo-
lužáky ze základní, ale dokonce i tehdejší  
národní školy v Prostřední Suché. No, 
vzpomínání na společná léta skoro nebra-
lo konce. Pobavit se mezi bývalé dukeláky 
přijeli ze sousední Horní Suché jako hosté 
členové KHD bývalého dolu František v če-
le s Romanem Konopkou, jejich šéfem. Až 
se nám z tak příjemně stráveného odpo-
ledne nechtělo. Jistou nadějí jsou nám dal-
ší akce, připravené výborem tohoto Čejko-
va KHD. Tou nejbližší budou zájezdy, ale 
mnozí se už těšíme i na společně prožité 
dny mezi lesy na Sůkenické v malebném 
beskydském prostředí, kde se mnozí 
sejdou opět.              Text a foto: J. Břoza                                                  


