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ČTRNÁCTIDENÍK SDRUŽENÍ HORNICKÝCH ODBORŮ

OKD OSTRAVA

zdař bůh

Odborářské noviny * Číslo 7 * Ročník XXIII * 4. dubna 2013
Ve Stonavě se sešlo takřka 90 delegátů na 6. Sněmu SHO…

Jednání se dotklo všech důležitých témat
V Domě PZKO ve Stonavě se konal 22. března již
6. Sněm SHO. Jednání začalo netradičně už v 7,00 hodin tak,
aby od 10,00 mohla proběhnout konference na téma Dopady
státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu.
Řídící sněmu Ing.J.Vlach nechal
rychle schválit program jednání, složení mandátové a návrhové komise
a pak se ujal slova SIBP Ing.V.Potomák, aby přednesl zprávu o BOZP.
Mohl přitom využít i moderní audiovizuální techniky, která byla v zrekonstruovaném sále nainstalována.
Nejprve okomentoval souhrnnou tabulku ukazatelů úrazovosti v OKD i
dalších firem, jejichž zaměstnanci
jsou členy našeho sdružení. Lze kon-

statovat, že s postupem času se počet úrazů snižuje /v OKD 238 pracovních úrazů v roce 2012, z toho 5
smrtelných/. Současně se snižuje i
úrazová četnost, která v OKD dosáhla loni hodnoty 7,6. Dále hovořil o
mimořádných událostech v minulém
roce a o nasazení nových osobních
ochranných pracovních prostředků,
jež by měly přispět ke zlepšení kultury práce a ve svých důsledcích ke
zlepšení bezpečnosti práce. Zmínil

se rovněž o problematice mikroklimatických přestávek, které nejsou
mnohdy na pracovištích dodržovány. Situaci zcela jistě pomůže výstavba centrálních klimatizací – na
ČSA se momentálně rozjíždí a na
Paskově bude spuštěna v květnu
2014. Nakonec kladně ohodnotil systém kontroly pracovišť ze strany odborů, v němž pracují 2 svazoví inspektoři, 14 závodních inspektorů a
256 úsekových inspektorů BOZP.
Dále vystoupil se zprávou o činnosti předseda SHO Ing.J.Pytlík. Věnoval se hlavně kolektivnímu vyjednávání, které zahrnuje jak Kolektivní

pokračování na str.č.2

Karle, jak to, že škrábeš brambory? Kdemáš ženu?
Leží v pokoji, jdi se na ni podívat!
Proboha, vždyť ona tam leží s nějakým chlapem.
Hm, to abych přiškrábal ještě nějaké brambory...

Z usnesení 6. Sněmu SHO
Sněm SHO ukládá:
1. Usilovat o zachování reálných mezd všech zaměstnanců
OKD, a. s.
2. Projednat do konce září 2013 ve svých základních organizacích (závodních výborech, konferencích, členských schůzích) navýšení odvodů na SHO od 1. 1. 2014 o 3 Kč/člen/měsíc,
ztrátu pak zaúčtovat na úkor základního jmění.

Zaslechli jsme na sněmu

p
Delegáti sněmu uctili minutou ticha památku obětí hornického povolání...

Odboráři z Paskova uspořádali výroční konferenci…

Schválili rozpočet i plán činnosti odborů
Od 13 hodin začal ve velkém sále na Dole Paskov program
výroční konference základní odborové organizace, která hodnotila svou činnost za uplynulé období a schválila rozpočet
na rok 2013.
V jejím úvodu předseda ZV R.Palička nejdříve nechal schválit konání
konference 26. listopadu 2013, jež
se bude zabývat rozpočtem pro rok
2014 a pak přednesl zprávu o činnosti. Ta zahrnuje široké spektrum
odborových aktivit od kolektivního
vyjednávání přes kontrolu BOZP až
po jednání s vedením podniku. Dále
je to samozřejmě členství v SHO a
ČMKOS a účast na všech akcích pořádaných těmito orgány včetně demonstrací. Důležitou roli zahrnuje také mimopracovní činnost jako je organizace Vánoční besídky, podpora
dětských rekreací, Dne Dětí, sportovních akcí ke Dni horníků /turnaje

v malé kopané, tenise a v bowlingu/,
zájezdy a účast na koncertech a dalších kulturních akcích. Významným
počinem je také poskytování sociálních výpomocí členům odborů.
Na vystoupení předsedy navázal
ZIBP P.Vavroš, který má s kolegou
J.Lettovským na starost oblast
BOZP. Zde jsou to kontroly a prověrky pracovišť /220 kontrol v dole a 81
na povrchu/, účast na šetření pracovních úrazů i mimořádných událostí, činnost v kategorizační a odškodňovací komisi, kde bylo vloni dosaženo průměrného odškodnění ve
výši 93,1 %. Reagují na podněty a
připomínky, které projednávají s ve-

dením. K úspěchům minulého období patřilo nastavení a prosazení
příplatků za práci v mikroklimatu v
dole a hluku na povrchu.
Dalším důležitým bodem jednání
byla zpráva o hospodaření a dále
schválení rozpočtu pro rok 2013 s deficitem. V pozdější diskusi pak delegáti na tento každoroční jev upozornili a předseda Palička sdělil, že odboráři budou muset rozhodnout, zda
navýšit odborové příspěvky nebo
omezit sociální výdaje.
Jako host vystoupil předseda
SHO Ing.J.Pytlík, který přítomným
přiblížil okolnosti a výsledky vyjednávání Kolektivní smlouvy vyššího
stupně a Kolektivní smlouvy OKD.
Stav vyjednávání navýšení tarifů a
růstu mezd je zatím „nulový“ a tak se

pokračování na str.č.2

Předem mého vystoupení bych chtěl všechny delegáty a hosty Sněmu
SHO pozdravit.
Žijeme v regionu s nejhorším ovzduším v republice a možná v Evropě. Bylo zde vyhlášeno nejvíce smogových dnů, kdy se lidem špatně dýchá a zakazuje vycházet ven a větrat. V našem kraji loni ubylo 4011 obyvatel a nejvíce
to bylo v okrese Karviná. Lidé a zejména mladí tady nechtějí žít také proto, že
zde nemohou najít práci. Dokonce naši synové mají mizivou šanci. Je až s podivem, kolik zde pracuje Poláků v dodavatelských firmách. Na Dole ČSA je to
více než tisícovka.
V roce 2012 získala společnost OKD několik ocenění např. – v únoru cenu
Moravskoslezského hejtmana za společenskou zodpovědnost nebo v listopadu v soutěži Top odpovědná firma 2012 a další. V první řadě si zaslouží
ocenění a uznání horníci a další poctiví zaměstnanci, protože bez nich by ji
nezískala. Já osobně bych přál zaměstnancům a vedení OKD, abychom usilovali o získání titulu zaměstnavatel roku. Jde o prestižní ocenění a v roce
2012 ho získala společnost DALKIA. Firma OKD se k ní ani nepřiblížila a myslím, že jí to ještě nějakou dobu potrvá. Jedno z hlavních kritérií je sjednaná
kvalitní kolektivní smlouva a s tím spojená spokojenost zaměstnanců – tu zatím pořád nemáme.
Na sněmu před třemi roky v roce 2010 jsem avizoval, že nová vláda, která
vzejde z voleb, bude muset řešit důchodovou reformu. Taky jsem řekl, mimo
jiné, že odboráři budou muset jasně a konkrétně vyslovit své požadavky na
téma hornických důchodů. Zatím se tak nestalo. Nemusíme chodit pro rozumy daleko. Podívejme se, jak to funguje u sousedů Slováků.
Na závěr bych chtěl popřát všem zaměstnancům zdraví, pohodu a veselé
prožití velikonočních svátků, abychom v roce 2013 pracovali bez jediného
smrtelného úrazu a všichni se vždy vrátili domů, aby pro nás rok 2013 byl nakonec rokem úspěšným.
Děkuji za pozornost, „Zdař bůh“!
J.Dawid, delegát
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Předseda ZO R.Palička přednesl zprávu o činnosti, vpravo ZIBP P.Vavroš...

Ve Stonavě se sešlo takřka 90 delegátů na 6. Sněmu SHO…

Jednání se dotklo všech důležitých témat
pokračování ze str.č.1
smlouvu vyššího stupně /ta garantuje udržení reálné mzdy/, tak Kolektivní smlouvu OKD. Při zisku kolem 1
miliardy korun v loňském roce činil
růst mezd 4,6 procenta. Letošní vyjednávání se dostalo za ztížené ekonomické situace na trhu s uhlím
podle vyjádření předsedy do
„patové“ situace a růst mezd zatím
nebyl dohodnut. Kladně vyhodnotil
činnost právního poradenství, které
poskytuje JUDr.M.Piekarzová a vydávání časopisu Zdař bůh. Naši zástupci rovněž působí v řídících orgánech jako jsou Dozorčí rada OKD,
Dozorčí a Správní rada Revírní bratrské pokladny a v odborových orgánech – Regionální rada ČMKOS a
Rada OS PHGN. Nedílnou součástí
naší činnosti i v loňském roce také
byla účast na několika protivládních
demonstracích v Praze a Ostravě.
Po zprávě Revizní komise vystoupila hospodářka L.Dulová se zprávou
o hospodaření SHO a s návrhem rozpočtu na rok 2013, který předpokládá deficit 250 tisíc korun. Je způsoben zejména snížením počtu členů a
snížením počtu odebíraných výtisků
časopisu Zdař bůh u některých odborových organizací. Proto se také v
usnesení sněmu objevilo ustanovení o projednání navýšení příspěvku
na SHO o 3 koruny na každého člena měsíčně od roku 2014.
V závěrečné diskusi se pak objevily dva příspěvky, které se týkaly jak
výše mezd za práci v těžkých pracovních podmínkách, tak požadavku na zajištění obdobných podmínek odchodu horníků do důchodu i
pro ty, kdo začali fárat až po roce
1992 /vysvětlení podal JUDr.A.Těšík/. K delegátům rovněž promluvil ve
svém vystoupení místopředseda
svazu horníků J.Franta.
Po krátké přestávce se jednání
sněmu zúčastnili od 9,00 hodin představitelé OKD, a.s. včele s generálním ředitelem Dr.Ing.J.Fabiánem
/provozní ředitel Ing.L.Bayer, zástupkyně finanční a personální ředitelky Ing.R.Naňáková a ředitel pro
rozvoj Ing.R.Tabášek/.

J.Fabián pak informoval o složité
situaci na světovém trhu s uhlím a řekl: „ Rok 2013 bude o tom, abychom
přežili.“ Kladně ohodnotil minulý rok
s dosaženou průměrnou mzdou
35 855 korun a pozitivní vývoj v oblasti BOZP. V hodnocení výhledu
OKD pak, sdělil, že i když jsou finance společnosti značně omezené, bytostně důležité investice budou provedeny – zejména centrální klimati-

zace na lokalitě ČSA a na Dole Paskov. V závěrečné diskuzi se delegáti
zeptali na zaměstnávání cizinců. V
odpovědi pak zaznělo, že jejich počet byl snížen o 500 lidí a firma svou
činností i s návaznými profesemi vytváří v kraji na 60 tisíc pracovních
míst. Účastníci sněmu i zástupci
OKD se pak po krátké přestávce zúčastnili konference ke státní energetické politice.
redakce ZB
p
Snímek z tiskové konference po setkání prezidenta Zemana s odbory...

Zeman přijal na Hradě odboráře

p
Předseda SHO Ing.J.Pytlík podal informace ke stavu kolektivního vyjednávání...

Konference prokázala názorovou shodu
Hned po ukončení 6. Sněmu SHO se pouze vyměnily vizitky na předsednickém stole v sále PZKO ve Stonavě a mohla začít konference s názvem „Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu“, kterou připravil Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, společenstvo těžařů /ZSDNP/ spolu s odborovým protějškem Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu /OS PHGN/ v rámci projektu „Posilování bipartijního dialogu v odvětví těžebního
průmyslu“.
V úvodu konference vystoupil předseda představenstva ZSDNP Ing.Z.Osner, aby
přítomným účastníkům /delegáti sněmu, odboráři z jiných firem a na 30 ředitelů, členů
ZSDNP/ vysvětlil cíl konference a projektu – tím je vytvořit trvalé prostředí pro sociální
dialog obou stran. Jak zaměstnavatelů, tak zástupců zaměstnanců. V průběhu konference pak postupně vystoupili za odbory nejdříve místopředseda OS PHGN J.Franta a
předseda SHO Ing.J.Pytlík, aby sdělili své názory na politiku vlády a zákony /malá novela Horního zákona/, které zhoršují postavení firem i jejich zaměstnanců v našem státě. To nakonec potvrdili ve svých vystoupeních ředitelé těžebních firem od DIAMA,
přes dobývání hnědého uhlí v severních Čechách až po černé uhlí na severní Moravě.
Své příspěvky tak přednesli Dr.Ing.J.Fabián /OKD/, Ing.J.Jež /DIAMO/, Ing.V.Rouček
/Vršanská uhelná/, Ing.J.Březina /VOKD/ atd. V „hlavní roli“ byly těžební limity v severních Čechách a jejich vliv na zaměstnanost a ztráta tisíců pracovních míst, státní energetická, surovinová a ekologická koncepce. Podobně také možnosti rozšíření těžby
uhlí na severní Moravě pod Karvinou. Dr.Ing.J.Fabián řekl: „Pár lidí dokáže ovlivnit vládu tak, že dělá nesystémové kroky.“ Své zajímavé názory, jak řešit situaci, pak vyjádřili
i zástupci Krajské hospodářské komory Ing.P.Bartoš, Prof.Ing.V.Slivka z VŠB a předseda ČBÚ Ing.I.Pěgřímek.
Výstupem z jednání konference bylo společné stanovisko účastníků, s jehož přesným obsahem naše čtenáře v některém dalším čísle ZB seznámíme.
red

Prezident Miloš Zeman pozval před koncem března na Pražský hrad vedení Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) a předsedy členských odborových svazů. Odboráři přinesli prezidentovi své návrhy na řešení krize. Patří mezi ně zavedení registračních pokladen s fiskální pamětí či majetková přiznání. Odboráři s prezidentem mluvili především o poklesu české ekonomiky a nárůstu nezaměstnanosti.
Na programu byly i problémy ve zdravotnictví.
Odbory po přijetí u prezidenta Miloše Zemana netrvají na tom, že by minimální
mzda měla vzrůst o 1000 korun hrubého měsíčně, a to z osmi na devět tisíc korun. Zeman za adekvátní nárůst považuje 500 korun navíc, s čímž počítá i ministryně práce a
sociálních věcí Ludmila Müllerová. "Jsem velice rád, že jsme dospěli ke shodě," řekl
prezident Zeman.
"Zaplať Pánbůh za jakékoli číslo," komentoval shodu předseda Českomoravské
konfederace odborových svazů (ČMKOS) Jaroslav Zavadil po setkání s prezidentem
Zemanem, kterého se účastnili i zástupci tří desítek odborových svazů.
Odbory také po Zemanovi požadovaly, aby podpořil sociální dialog mezi vládou,
podnikateli i veřejností.
"Zaměstnavatelé a zaměstnanci se mnohdy dokážou, byť ne vždy, dohodnout. A
obě dvě tyto skupiny mi sdělily, že jediný, s kým se nedokážou dohodnout, je právě vláda," uvedl Zeman. Prezident při této příležitosti nabídl osobní účast při jednání odborů,
zaměstnavatelů a vlády v tripartitě. "Zavázal jsem se ke zmírnění konfliktů a tenzí," odkázal na svůj projev při inauguraci ve Vladislavském sále.
„Pan prezident dal najevo, že chce podpořit sociální dialog, dal najevo, že si váží odborů a zaměstnavatelů. A my si myslíme, že je k tomu velice vážný důvod, protože my
víme daleko více o ekonomice a o dění v podnicích, mezi lidmi než, bohužel, ví česká
vláda. A to není první rok, ale už je to několik let,“ uvedl předseda Odborového svazu
KOVO Josef Středula.
Prezident dostal od odborářů několikastránkový materiál s náměty k podpoře ekonomiky a snížení nezaměstnanosti, která je podle Zavadila hrozivá. V únoru vzrostla
na rekordních 8,1 procenta. Analytický materiál vychází z Vize ČMKOS, kterou odbory
představily vládě i veřejnosti v loňském roce.
Vztahy mezi prezidentem Milošem Zemanem a odborovým předákem Jaroslavem
Zavadilem jsou velmi dobré. Před několika dny ho vzal s sebou do vrtulníku, jímž letěl
na sjezd sociální demokracie do Ostravy. ČMKOS naopak podpořila v prezidentských
volbách Miloše Zemana.
(kov)

Odboráři z Paskova uspořádali výroční konferenci…

Schválili rozpočet i plán činnosti odborů
pokračování ze str.č.1
bude čekat na vývoj ekonomiky a v
říjnu se začne vyjednávat se stranou
zaměstnavatele o způsobu zajištění
reálných mezd. K tomuto tématu
padli dotazy delegátů i slova zklamání nad vývojem vyjednávání i výčitky, že odbory nevyužily všech prostředků. Na to odpověděli společně
předseda Palička i Ing. J.Pytlík.
Jednání se zúčastnil rovněž ředitel VOJ Ing.V.Szmek se svými náměstky Ing.T.Palou a Ing.Z.Janowskim. Informoval o situaci dolu a
jeho výsledcích v roce 2012. Ty nebyly vůbec dobré, protože nebyla splněna těžba z rubání ani ražba důlních děl. Obdobný byl i stav v BOZP
s vysokým počtem registrovaných
úrazů. Pozitivem je, že po paskovském uhlí je na trhu poptávka a tak
by se ho letos mělo vytěžit přes 1 milion tun. I při silně omezených investicích se počítá s realizací některých
nutných projektů, jako je třeba centrální klimatizace, s jejíž výstavbou
se začne v průběhu jednoho měsíce. Dále proběhla diskuse, ve které
si delegáti stěžovali na potíže s dopravou a její organizací v dole, na
údržbu strojního zařízení i na nejniž-

ší úroveň mezd v rámci celého OKD.
Ředitel Szmek na dotazy odpověděl
s tím, že doprava prochází vývojem
a časem dojde k nápravě. Horší je to
s úrovní mezd, které závisí na plnění
nastavených režimů.
V diskusi vystoupil i bývalý předseda ZO J.Nejezchleba, který řekl,
že podle průběhu konference si uvědomil, že na šachtě se nic nezměnilo. Konference vypadá trochu jako

výrobní porada, ale odbory by měly
tlačit na růst mezd. Vyzval proto přítomné, aby svým odborovým předákům věřili a podpořili je při vyjednávání. A za svůj výstup sklidil potlesk.
Nakonec zazněla ještě v diskusi
výtka ke slabé informovanosti odborové základny /nástěnky nestačí/ a
konference byla ukončena přečtením usnesení.
redakce ZB

p
Delegáti paskovské konference při schvalování programu jednání...

p
Jubilant R.Konopka /vlevo/ a M.Machálek na jednání KVD...

Mezi seniory přišli dva poslanci
Jednání Koordinačního výboru důchodců OKD /KVD/
18. března zahájil a řídil v Havířově jeho předseda K.Bajtek.
Členové výboru pogratulovali R.Konopkovi k narozeninám a
zasedání mohlo začít.
V úvodu jednání projevil předseda lítost nad faktem, že úloha celostátní tripartity po absenci odpovědných členů
vlády upadá a tak na posledním zasedání s odbory a zaměstnavateli byla pouze
ministryně práce a sociálních věcí L.Műllerová.
Na každé z nedávno uplynulých schůzí musel K.Bajtek někoho z pozvaných
poslanců omlouvat a tak byli členové výboru příjemně překvapeni, když se ne jednání dostavili poslanci L.Velebný /ČSSD/
a M.Opálka /KSČM/. Oba poslanci se
okamžitě ocitli v „palbě“ otázek, na které
ale dokázali fundovaně reagovat. Jako
zdatní diskutéři se projevili Ing.J.Gongol,
Ing.Z.Weiser, M.Kočenda, J.Popowicz a
Ing.J.Vilím. Byla připomenuta okolnost,
že společnost OKD, a.s. byla prodána ještě za vlády sociálních demokratů. Diskutéři zkritizovali i nešťastný výrok stínové-

ho ministra financí J.Mládka /ČSSD/ na
adresu živnostníků. Měl doplnit, že toto
negativní hodnocení živnostníků jako
„parazitů“ se týká těch nepoctivých podnikatelů, kteří podvádějí a okrádají stát
na daních na úkor všech poctivých ostatních občanů.
Otevřeně se diskutovalo o způsobu výplat podpory v nezaměstnanosti, o daních i o prolomení těžebních limitů, což
souvisí i s dobýváním pod Karvinou i s využitím ložiska uhlí ve Frenštátě. Podle
M.Opálky zůstává středem pozornosti důchodová reforma, zdravotnická reforma,
neustálé zdražování a zastavení valorizace důchodů. Snižuje se kupní síla obyvatel a stále více lidí, zejména důchodců
a žen samoživitelek, se ocitá na hranici
chudoby. Sociální demokraté nedávno
na svém sjezdu slíbili, že zruší asociální
reformy Nečasovy vlády.
-jn-

Práce hospodářky v odborech má svoje specifika...

Rozhovor s předsedkyní revizní komise
Od konání VII. sjezdu OS PHGN, kdy delegáti zvolili většinou hlasů do čela revizní komise /RK/ svazu úplně novou tvář,
Ing. Taťánu Karkoškovou ze Sdružení hornických odborů
v Havířově, uplyne za několik dnů rok.
Sjezd rozhodl, že následující volební
období bude probíhat v úsporném režimu a svaz prodá movitý majetek, aby
mohl i nadále zajistit stávající služby
svým členům. Šetří se prostě všude. Položil jsem proto několik otázek předsedkyni RK.
Jaká profesní cesta vás zavedla až
do funkce předsedkyně revizní komise svazu?
Jsem absolventkou vysoké školy ekonomické v Praze s titulem inženýr ekonomie. Po jejím absolvování jsem začala
pracovat na Úřadě města Havířova v oddělení rozpočtu. Zde jsem pracovala dva
roky až do mateřské dovolené. Během ní
se mi naskytla možnost nastoupit na Důl
Lazy jako poradní orgán ekonomického
náměstka, což jsem také v roce 1995 učinila. Na této pozici jsem vydržela pouze
půl roku, když došlo v rámci útlumových
programů k organizačním změnám. Musela jsem proto hledat jiné uplatnění. V té
době se uvolnilo místo hospodářky základní odborové organizace na Dole Dukla. Odcházela na mateřskou dovolenou a
to místo mi bylo nabídnuto jako dočasný
záskok a já jsem to přijala. Mezitím hospodářka závodního výboru Dolu Lazy odcházela do důchodu a já jsem na uvolněné místo nastoupila.
Takže jste měla možnost sbírat zkušenosti přímo v provozu…
Ano. Funkci odborové hospodářky vykonávám již 12 let a tak by se dalo říct, že
této problematice už trochu rozumím. Navíc jsme se stala i členkou revizní komise
Sdružení hornických odborů OKD.
Nejdříve jsem tedy byla členkou komise,
potom teprve její předsedkyní. Před několika lety jsem se této funkce dobrovolně
vzdala, protože jsem měla kandidovat do
revizní komise odborového svazu v Praze a myslela jsem si, že bych obě funkce
nestíhala dělat naplno.
Můžete nám ta jiné specifika práce
hospodářky v odborech vysvětlit?
Když jsem nastoupila pracovat na
šachtu jako mladá ekonomka, v té době

mi ještě nebylo ani 30 let, tak jsem poznala, že rozdíl mezi technickohospodářskou pozicí a působení v odborech spočívá hlavně v práci s lidmi a v přístupu k
nim. Pokud jsem pracovala jako expert u
ekonomického náměstka, tak pro mě byly podstatné ekonomické ukazatele, tabulky, výsledky, účetnictví a tak dále. S lidmi, tedy se zaměstnanci a odboráři jsem
v podstatě do styku nepřišla. Kdežto moje předchůdkyně, hospodářka odborů, ty
lidi znala osobně, povídala si s nimi, měla
k nim určitý vztah. A to je to hlavní specifikum odborů. Je to o práci s lidmi a pro lidi.
Hospodářka musí s odboráři komunikovat, řešit s nimi různé otázky a problémy.
Dnes mohu říct, že tato praxe ve mně vypěstovala sociální, odborářské cítění s
lidmi práce, smysl pro sociální spravedlnost.
Jaký to byl ten přechod od hospodářsky základní organizace k předsedkyni revizní komise odborového
svazu?
Protože jsem před tím vedla revizní komisi Sdružení hornických odborů a
dodnes tam působím jako členka komise, tak jsem si myslela, že už mám dost
zkušeností. Ale přiznám se bez mučení,
že to pro mne byl velký skok do neznáma. Kontrolní činnost a hospodaření svazu na celostátní úrovni je úplně o něčem
jiném.
V čem je ten rozdíl markantní?
Na regionální úrovni se vybírají členské příspěvky, kontroluje se hospodaření
základní organizace nebo regionální
sdružení a pracuje se hlavně s konkrétními lidmi. Kdežto na úrovni celostátního
odborového svazu pracujeme s právními
subjekty, a to je o něčem jiném.
Čím se nyní revizní komise zabývá?
Návrhem rozpočtu svazu na rok 2013,
prioritou pro revizní komise i pro radu svazu je příprava II. sněmu OS PHGN, konkrétně příprava všech podkladů a materiálů, které budou delegáti sněmu schvalovat. Loňský sjezd svazu určil pro další volební období úsporný program. Šetří se

na všech úrovních. I revizní komise hledá
možnosti, kde by se daly dosáhnout úspory.
Myslíte si, i podle vašich dosavadních zkušeností, že jsou odbory pro zaměstnance užitečné a mají své oprávnění?
Nikdy před tím jsem takovou otázku
neřešila. Až po nástupu na šachtu jsem
poznala, v čem jsou odbory nezastupitelné. Ve velkých společnostech, jako je například OKD, které zaměstnává přes
14 000 lidí, jsou jedině odbory schopné
účinně obhajovat práva zaměstnanců v
oblasti pracovněprávní a mzdové. Odbory svým členům rovněž nabízejí širokou
paletu služeb. V dnešní krizi, kdy je vysoká nezaměstnanost a ve firmách se bojuje o každou korunu, si mnoho zaměstnanců ani neuvědomuje, co všechno pro
ně odbory dělají. Pravidelný růst mezd a
sociální programy dojednané odbory v
kolektivním vyjednávání berou nečlenové jako samozřejmost.
Práce hospodářky, členky revizní
komise, to jsou samé tabulky, účetnictví, počítání. Jak relaxuje předsedkyně revizní komise svazu, máte nějaké
koníčky?
Pracuji již 12 let na šachtě. Moji kolegové, ale i klienti, to jsou převážně muži,
doma mám také chlapy, dva syny. Takže
není divu, že jsem si zvolila k relaxaci vyloženě ženského hobby. Ve volném čase působím jako vizážistka.
Díky za rozhovor. Zdroj: (lev)

ČMKOS kladně hodnotí jako významný posun zejména fakt, že je
přislíben nárůst finančních prostředků na (aktivní) politiku zaměstnanosti. Není ovšem vyspecifikováno,
jakým způsobem bude tato suma získána, případně zda je tento krok konzultován s ministerstvem financí, neboli do jaké míry je tento příslib reálný.
K jednotlivým bodům:
1. Podpora mladých absolventů
ČMKOS postrádá vyčíslení, jakého počtu nových pracovních míst by
se uvažovaná podpora zaměstnávání mladých měla týkat. Zároveň je
třeba vyspecifikovat, v jakém časovém rozsahu by uvedená podpora
měla být poskytována.
Pokud jde o projekt „Odborné praxe po mladé do 30let“, pak považujeme rozsah tohoto projektu za velmi
omezený a požadujeme jeho maximální rozšíření. Uvažovaný počet
3 200 osob, na něž se má projekt
vztahovat, je vzhledem k celkovému
počtu nezaměstnaných mladých lidí
naprosto nedostatečný. ČMKOS připomíná, že uvažovaný nástroj EU
„Záruka pro mladé“ předpokládá tzv.
nový počátek pro všechny mladé do
25 let, kteří jsou evidováni na úřadech práce. Záměr MPSV však s
tímto nekoresponduje.
2. Podpora zaměstnání matek a
dlouhodobě nezaměstnaných
ČMKOS požaduje, aby podpory
tohoto typu byly rozšířeny i na další

skupiny nejvíce ohrožené na trhu
práce, tzn. především na osoby starší 50 let a na osoby se zdravotním postižením. Navrhované programy
podpory nových pracovních míst a
rekvalifikací musí být rozšířeny na
všechny nejvíce ohrožené skupiny
na trhu práce, tj. nejen na osoby
mladší a osoby dlouhodobě nezaměstnané.
V této souvislosti ČMKOS požaduje i revizi příslušných legislativních norem tak, aby bylo u osob zdravotně postižených zabráněno omezování jejich práv. Především jde o
zvýšení příspěvků a zlepšení podmínek registrace chráněných pracovních míst a přehodnocení odstranění ze zákona o zaměstnanosti
statutu osob se zdravotním znevýhodněním.
3. Kurzarbeit - Projekt Vzdělávejte se pro stabilitu!
ČMKOS podporuje zjednodušení
podmínek pro vstup žadatelů do tohoto projektu, nicméně zásadní problém z hlediska jeho účinnosti, a to
nedostatečné množství prostředků
na tento nástroj určených, není vyřešen.
Rozpočet 400 mil. Kč na 3 roky je
velmi poddimenzovaný a může tak
pomoci pouze zlomku ohrožených
osob a firem. ČMKOS proto znovu
připomíná, že tento nástroj může sehrát klíčovou roli při zachování stávajících pracovních míst i celkově
produkční schopnosti firem české
ekonomiky.

Senioři z ČSA se nenudí
Ve dnech 21. a6 22. března se v Závodním klubu Barborka konaly členské
schůze Základní organizace důchodců a krojovaných horníků Dolu ČSA.
Jednání se ve dvou dnech zúčastnilo 255 členů, kteří hodnotili svou činnost
za uplynulé období a schvalovali plán práce a rozpočet na příští období. Zároveň schválili 14 kandidátů do nového Výboru ZO. Poté se kandidáti sešli
25. března a zvolili nový 12členný Výbor ZO, jehož předsedou se stal opět
Leo Lach. Ten podal naší redakci informace o činnosti ZO, která minimálně
jednou měsíčně organizuje nějakou akci pro své členy, jako jsou – MDŽ, jízda na saních s koňmi, Barborka, vepřové hody, Hornický ples atd.
Redakce přeje Leovi Lachovi dostatek elánu a zdar v jeho další činnosti.
redakce ZB

Tripartita v nové sestavě
Krajské volby v loňském roce přinesly i některé změny ve
složení jednotlivých 5 členných delegací na zasedání Rady
hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje (tripartity – stát, zaměstnavatelé a odbory), které proběhlo
20. 3. 2013 v prostorách Krajského úřadu v Ostravě.

p
Ing. Taťána Karkošková...

Stanovisko ČMKOS k Plánu MPSV pro zaměstnanost
ČMKOS vítá předložený plán jako určitou pozitivní reakci na
své požadavky a náměty předložené na jednání tripartity dne
26. 2. 2013.

p
Předseda odborové organizace seniorů z ČSA L. Lach s kolegou J. Trzaskalikem...

4. Zaměstnej sám sebe. Buď
OSVČ.
Jednorázové příplatky začínajícím OSVČ mohou pomoci, nicméně
vzniká tu velký prostor pro manipulace a spekulace, kdy firmy mohou určitým způsobem nutit zaměstnance
k odchodu do pozice OSVČ s tím, že
ještě dostanou příspěvek od státu.
Tento přístup by vyžadoval další
zpřísnění kontrol zaměřených
zejména na zneužívání osob v rámci
tzv. švarcsystému.
5. Pomoz obci a neziskovým organizacím
Toto opatření může být velmi účinné, nicméně také vyžaduje zajištění
velmi důsledné kontroly tak, aby se
omezil prostor pro možné zneužívání. Rovněž zde chybí vyčíslení rozsahu, v jakém by byly příslušné příspěvky poskytovány, a to jak z hlediska počtu pracovních míst, tak i z
hlediska délky podpůrného období.
Rovněž je třeba velmi pozorně zvážit, jakému typu organizací by byly
uvedené prostředky poskytovány
6. Lepší rady a pomoc
ČMKOS v této oblasti dále důrazně požaduje věnovat velmi intenzivní pozornost úřadům práce, zejména jejich kapacitní a institucionální situaci. Je třeba výrazně navýšit počty
pracovníků ÚP a změnit jejich kompetence tak, aby byly schopny poskytovat skutečně účinnou pomoc
uchazečům o zaměstnání. V této
souvislosti ČMKOS požaduje odstranění institutu sdíleného zprostředkování zaměstnání a znovuzavedení povinnosti firem hlásit volná
pracovní místa.
19.3.2013, ČMKOS

Hlavními procedurálními body programu bylo schválení Statutu a Jednacího řádu tripartity s volbou předsednictva: předseda – Miroslav Novák, hejtman kraje; místopředsedové – Ing. Jan Březina, předseda Krajské hospodářské komory a Mgr. Dagmar Regelová, 1. místopředsedkyně
Regionální rady odborových svazů
MSK. Rozsáhlá diskuse nabrala obrátky při projednávání růstu produktivity práce, který označil podnikatel
Ing. Jan Světlík, majoritní vlastník
Vítkovice Holdingu, za „klíčový faktor rozvoje“. Je jasné, že produktivitu
je možno zvýšit například i snížením
mezd, a proto odborová delegace
prosadila do závěrečného usnesení
doplnění: „RHSD MSK považuje konkurenceschopnost a růst produktivity práce, umožňující růst mezd, za
nezbytný předpoklad růstu životní
úrovně.“ Problémem v MSK je dlouhodobě situace v nezaměstnanosti,
kterou Ing. Pavel Bartoš, generální
ředitel FITE, a.s., prohlásil za
„děsivou“ a vyjádřil nutnost změny rétoriky kraje směrem do budoucna.
Hejtman k tomu uvedl, že na úřadech práce jsou stovky lidí, kteří nemají základní pracovní návyky, z čehož vyplývá obtížnost jejich umístění. Ing. Jaroslav Vlach připomněl požadavek odborů, aby při rozhodování o snižování stavů zaměstnavatelé

v rámci svých pravomocí a možností
upřednostňovali zachování pracovních míst občanů Moravskoslezského kraje (kteří by jinak zvýšili počty
uchazečů na ÚP) oproti zahraničním
zaměstnancům dodavatelských firem. Ing. Jan Rafaj, personální ředitel ArcelorMittal, a.s., zdůraznil potřebu „pozitivních vzorů“ a navrhl zavést ocenění za inovace v kraji, na
což navázal Dr.-Ing. Ján Fabián, generální ředitel OKD, a.s., s popisem
akce Continous Improvement (nepřetržité zlepšování), která v hornictví už roky přináší nemalé úspory díky nápadům zaměstnanců. Na složitou problematiku zdravotnictví a pěstounské péče poukázala Eva Kadulová ze zdravotnických odborů, na jejíž otázky odpovídal hejtman i jeho
náměstek pro sociální věci Ing.
RSDr. Svatomír Recman. Také školství je prioritním předmětem zájmu
tripartity a všichni souhlasili s požadavkem Mgr. Regelové na statut veřejného činitele pro učitele, zejména
po nedávném brutálním útoku žáka
na učitelku. Závěrem tripartita zvolila tříčlenný tým (Ing. J. Rafaj,
Ing. J. Vlach a náměstek hejtmana
pro investice Ing. Ivan Strachoň) pro
řešení konkurenceschopnosti MSK
ve spolupráci s univerzitami.
Ing. Jaroslav Vlach,
místopředseda RROS a SHO

p
Snímek z jednání tripartity v Moravskoslezském kraji...

Aktuální témata pro tuto dobu...

Máme nárok na odpočinek?
Jak je to s odpočinkem v
týdnu? Může horník pracovat každý den třeba po dobu
14 dní?
Odpověď nám dává jednoznačně
Zákoník práce v § 92: Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní
dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání
alespoň 35 hodin /u mladistvého za-

ZE SVĚTA
HORNICTVÍ

Škoda Octavia Combi v Ženevě 2013
Kombi na základě modelu Octavia III, které oslavilo premiéru v Ženevě, se
začne prodávat od konce dubna za cenu od 364.900 Kč. Proti liftbacku si připlatíte u výbavy Active 30.000 a v případě Ambition a Elegance 35.000 korun.
Od března přijímají všichni prodejci Škodovek v Česku objednávky na třetí
generaci kombi nižší střední třídy Octavia Combi, nicméně prodej odstartuje
až koncem dubna a oficiální premiéra se chystá na květen.
Nejlevnější provedení 1.2 TSI/63 kW Active lze koupit za 364.900 korun,
přičemž ve výbavě nechybí například stabilizační systém ESC včetně multikolizní brzdy, sedm airbagů včetně kolenního pro řidiče a úchyty dětských sedaček Isofix na krajních místech vzadu. Dále dostanete třeba palubní počítač, autorádio Blues s přípojkou USB, elektricky nastavitelná boční okna
vpředu, elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka nebo zadní stírač.
Vyšší výbava Ambition začínající s identickým motorem na 429.900 korun
přidává šestnáctipalcová kola, přední mlhovky, dálkově řízené centrální zamykání, autorádio Swing s mp3, tónovaná skla a klimatizaci.
Vrcholné provedení Elegance startuje s turbomotorem 1.2 TSI/77 kW na
částce 504.900 korun. Nabízí mimo jiné litá 16“ kola Velorum, zadní diodové
svítilny, bezklíčové odemykání a startování Kessy, dvouzónovou klimatizaci
Climatronic, vyhřívaná přední sedadla, difuzní osvětlení kabiny, tempomat a
parkovací čidla vzadu.
Devizou vozu je zavazadlový prostor objemu 0,610 až 1,740 m3, tedy o 85
litrů více než u předchůdce. Se sklopeným opěradlem spolujezdce lze převážet předměty dlouhé až 2920 milimetrů. V průběhu letošního roku stávající
nabídku kombinující 21 provedení doplní verze s pohonem všech kol realizovaným mezinápravovou spojkou Haldex páté generace. Zdroj: www.auto.cz

Výbor pro BOZP fáral na ČSA
Výboru pro BOZP si na svou kontrolu dne 27.března 2013 vybral pracoviště lokality ČSA Dolu Karviná. Ke kontrole bylo vybráno 6 pracovišť – porub,
4 čelby a povrchová pracoviště Centra servisních služeb.
Kontroly se účastnili zástupci OS PHGN - svazový inspektor Ing. Vladimír
Potomák, závodní inspektoři: z Dolu Paskov Jindřich Lettovský, z Dolu ČSM
Jiří Fila, z SC OKD Bc.Monika Němcová a „domácí“ ZIBP Karel Helis a Jiří
Waloszek. Dále se zúčastnil zástupce OBÚ Ostrava Ing. Petr Oborný, zástupce KHS Tomáš Skulina, zástupce zaměstnavatele z OKD Ing. Pavel Beránek, zástupci zaměstnavatele z Dolu Karviná v čele s ředitelem dolu, závodním dolu, Ing. Pavlem Hadrovou a zástupci dodavatelských organizací
POL-ALPEX a SC OKD. Celkem se na kontrole Výboru pro BOZP podílelo
25 kontrolujících a zodpovědných zaměstnanců.
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. Stav úrazovosti za první dva měsíce roku 2013 byl hodnocen příznivě,
stejně tak i situace v celém OKD, kdy došlo k poklesu počtu pracovních úrazů o 14 proti prvním dvěma měsícům roku 2012. Úrazová četnost poklesla
pod hodnotu 7 na 6,5 /tj. 6,5 pracovních úrazů na milion odpracovaných hodin/. Bylo konstatováno, že průběžný stav je sice příznivý, ale znamená to
jen o to více se věnovat otázkám bezpečnosti práce a dodržování bezpečnostních předpisů.
Hlavní zaměření kontroly bylo na všeobecnou bezpečnost práce, dodržování protiotřesových opatření, mikroklimatické podmínky a stav cest pro chůzi.
Na kontrolovaných trasách bylo zjištěno celkem 5 závad méně závažného charakteru v oblasti stavu dopravníků, závěsné drážky a lutnového tahu.
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. Podle stavu
kontrolovaných tras tak mohl Výbor pro BOZP konstatovat slušnou připravenost tras k této kontrole.
Ing.Vladimír Potomák, SIBP

Co víte o fosforu?
Fosfor je znám v několika modifikacích:
Bílý fosfor je neobyčejně chemicky reaktivní látka, na vzduchu snadno vzplane, ve tmě světélkuje. Je průsvitný, měkký a jedovatý, krystaluje v kubické soustavě. Červený fosfor vzniká z bílého fosforu zahříváním bez přístupu vzduchu na
teplotu okolo 260°C. Červený fosfor je
podstatně méně reaktivní než fosfor bílý.
Černý fosfor se připravuje zahříváním bílého fosforu za velmi vysokých tlaků nebo za přítomnosti rtuti jako katalyzátoru.
Fyzikálními vlastnostmi se černý fosfor
podobá kovům. Krystalizuje v kosočtverečné soustavě.
Výskyt fosforu v přírodě
V přírodě se fosfor vyskytuje pouze ve
sloučeninách, nejrozšířenější jsou soli kyseliny fosforečné - fosforečnany. Průměrný obsah fosforu v zemské kůře je
0,12 %.
Nejdůležitější minerály fosforu jsou
apatit Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) a fosforitCa3(PO4)2. Nejvyšší obsah fosforu
(26.75%) ze všech minerálů má nerost lithiofosfát Li3PO4, celkem bylo popsáno
přes 600 nerostů s obsahem fosforu, většinou se jedná o fosforečnany.
Ve formě hydroxilfosforečnanu vápenatého Ca5(PO4)3(OH) se fosfor vyskytuje v kostech obratlovců. Biologický význam fosforu pro lidský organismus je nezastupitelný.
Celkové zásoby fosfátů se odhadují
na 71 miliard tun, z toho připadá 50 miliard tun na Maroko a Západní Saharu.
V roce 2011 se nejvíce fosfátů vytěžilo v
Číně (72 Mt), USA (28,4 Mt), Maroku (27
Mt), Rusku (11 Mt) a Brazílii (6,2 Mt).
Výroba a využití fosforu
Průmyslová výroba fosforu se provádí
v třífázových elektrických obloukových
pecích redukcí fosforečnanu vápenatého uhlím za přítomnosti křemenného písku.
Bílý fosfor se využívá zejména ve farmacii a pro výrobu zápalné munice. Červený fosfor k výrobě zápalek, v pyrotechnice a k výrobě celé řady sloučenin fosforu. Černý fosfor slouží k výrobě polovodičů. Sloučeniny fosforu se uplatňují jako
průmyslová hnojiva a při úpravě tvrdosti
vody. Fosfor je důležitým legujícím prvkem při výrobě řady slitin. Kyselina fosforečná se používá k výrobě dalších sloučenin fosforu a slouží jako elektrolyt v kyslíko-uhlovodíkových palivových článcích
PAFC(Phosphoric Acid Fuel Cell). Trifenylfosfin (C6H5)3P je součástí katalyzátoru při přípravě řady aromatických látek
(výroba benzenu z acetylenu). Chlorid
fosforitý PCl3 a chlorid fosforečný PCl5
jsou chloračními činidly v organické chemii (příprava chloridů karboxylových kyselin). Fosfid vápenatý Ca3P2 po styku s
vodou uvolňuje samozápalný difosfan
P2H4 a používá se jako náplň signalizačních prostředků pro námořnictvo. Prudce
jedovatý fosfid zinečnatý Zn3P2 se používá jako deratizační prostředek.
Zdroj: Prvky.com

městnance 48 hodin/. V některých
případech /např. v nepřetržitých provozech, u technologických procesů,
jež nemohou být přerušeny, u naléhavých opravných prací aj./ může činit doba nepřetržitého odpočinku
nejméně 24 hodin ovšem s tím, že
nepřetržitý odpočinek v týdnu za období 2 týdnů musí být v součtu 70 hodin – tedy: je-li 1.odpočinek 24 hodin, ten druhý následující musí být
minimálně 46 hodin = v součtu 70 hodin.
Týdnem se rozumí / § 350a ZP / 7
po sobě následujících kalendářních
dnů, přitom se nemusí jednat nutně
o kalendářní týden od pondělí do neděle. Znamená to v praxi, že nepřetržitý odpočinek v týdnu musí být zaměstnanci poskytnut v rámci každého období 7 po sobě jdoucích dnů.
Takže vlastně není možné, aby zaměstnanec vykonával práci sedm
dní po sobě.
Neobstojí názor, s jakým jsme se
setkali v praxi jednoho dolu v OKD,
že stačí udělat správně rozvrh směn
se správně určeným nepřetržitým odpočinkem v týdnu a požadavky Zákoníku práce jsou splněny. To, že pak
skutečnost je jiná a nepřetržitý odpočinek v týdnu je zaplněn přesčasovou prací, je nepodstatné – „my jsme
udělali rozpis správně ...“ Nebudeme-li brát v úvahu, že se v těchto případech vůbec nejedná o výjimečnou
přesčasovou práci dle § 91 odst.3,
ale o běžnou směnu navíc – takovou
zaměstnavatel ani nemůže nařídit musíme vzít v úvahu výklad Zákoníku práce: nepřetržitý odpočinek v týdnu může být zkrácen z 35 na 24 hodin týdně. Těch 24 hodin představuje nepodkročitelné minimum a týdenní odpočinek musí být v tomto
rozsahu poskytnut zaměstnanci
vždy. Limitem pro výkon práce
přesčas je zákonem stanovený nePOMŮCKA:
RÁTA
RUMOR
TELA

MYS

ZAČÁTEK
TAJENKY

VOZIDLA

přetržitý denní odpočinek a nepřetržitý odpočinek v týdnu. Odpočinek
nemůže být přerušen /např. prací
přesčas/ a nelze ho ani poskytnout v
několika částech, které by se sčítaly
– viz výklad k ZP § 91 - § 93.
Konečně to potvrzuje i vyjádření
Obvodního báňského úřadu v Ostravě, které k této problematice ve
svém stanovisku mj. říká:
„Přesčasová práce nepřetržitý odpočinek zkracuje v případech, kdy
nejsou dodrženy doby na odpočinek
v souladu se Zákoníkem práce. Nelze souhlasit s tvrzením, že pokud se
nejedná o nařízenou práci přesčas,
nemusí organizace u dohodnuté práce přesčas dodržovat ustanovení §
90 a § 92 ZP.“
Názor, že odpočinek nemůže být
přerušen prací přesčas a minimální
odpočinek 24 hodin v týdnu musí být
dodržen vždy, má i Oblastní inspektorát bezpečnosti práce v Ostravě.
Zákoník práce dále říká, že
„zaměstnavatel je povinen zajistit
bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života
a zdraví, která se týkají výkonu práce a že zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž
náročnost by neodpovídala jeho
schopnostem a zdravotní způsobilosti.
Vzhledem k tomu, že zaměstnanec není odpočatý při nedodržení týdenního odpočinku, může dojít k
ohrožení zdraví zaměstnance a k porušení výše uvedeného. Odpočinek
přitom musí být poskytnut skutečně,
nikoliv pouze formálně.
Hornické odbory budou v této oblasti nadále provádět kontroly a upozorňovat zaměstnavatele i dozorující státní orgány o případných nedostatcích v této oblasti a požadovat
odstranění zjištěných porušování Zákoníku práce.
SIBP Ing.Vladimír Potomák

V G skupině mistrovství světa ve fotbale
2002 visel na vlásku osud jednoho
z favoritů - Itálie. Postupová jistota
přišla až v závěrečném zápasu
skupiny - 5 minut před koncem. Věčný
náhradník Alessandro del Piero překonal
mexického brankáře Pereze a Italové si
zhluboka vydechli. Neprohráli, a to jim
stačilo. ...(tajenka).
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