
První letošní zasedání Rady SHO se uskutečnilo v Havířově 16. ledna…

Doba přináší stále nové problémy

Odboráři povrchových pracovišť bilancovali

NWR se dohodla na výkupních
cenách uhlí - klesly o 7 procent
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Pozor, toto byl planý poplach!

Jaderný útok byl smyšlený!

Opakuji: Není konec světa!!!

A,do pr....!

V Havířově se 16. ledna sešla většina členů Rady SHO, aby 
se zabývala problémy, které se dotýkají členů odborů i za-
městnanců.

Předseda SHO Ing.J.Pytlík pro-
vedl nejdříve kontrolu usnesení a 
pak v bloku informací informoval o 
jednání Regionální rady ČMKOS a 
krizového štábu, který se zabývá si-
tuací v nezaměstnanosti v MSK včet-
ně útlumu Dolu Paskov. V této sou-
vislosti zmínil memorandum, na je-
hož znění se podíleli zástupci státu i 
vlastníků OKD. 

Cílem je, aby expertní skupina do 
31. března vyhodnotila možnosti pro-
dloužení těžby a případnou účast 
státu na dalším provozu či útlumu do-
lu. 

Na krácení smluvních mezd v 
OKD až o 20 % upozornila předsed-
kyně  pov rchových  p rovozů      
Bc.M.Němcová s tím, že je potřeba 
vyvolat jednání k nápravě uvedené-

ho stavu. K neradostnému výčtu no-
vých problémů přispěli i informace 
ke stavu kolektivního vyjednávání 
ve firmách DIN (Dalkia Industry –   
Š.Pintér), AWT Rekultivace (T.Gulčí-
k), Caterpillar (rozdělení firmy a pro-
p o u š t ě n í  z a m ě s t n a n c ů  -
J.Kožušník). Před podpisem je vy-
jednávání na HBZS (Z.Sebera).

K problematice bezpečnosti prá-
ce vystoupil SIBP Ing. I.Kavka, který 
podrobně informoval o pozitivním vý-
voji hlavních ukazatelů BOZP v 
OKD,a.s. v minulém roce s tím, že by-
lo zaznamenáno celkem 208 (v roce 
2012 238) registrovaných úrazů s 
úrazovou četností 7,37 (v roce 2012 
7,6). Podrobnější informace uvádí-
me na jiném místě v našem časopi-
se. Předseda Pytlík také informoval 

o stavu majetku našeho svazu v Lu-
hačovicích, kde došlo k další změně 
nájemníka. Připomněl rovněž, že v 
dubnu letošního roku proběhne v 
Praze Sjezd ČMKOS, kterého se zú-
častní 228 delegátů z celé republiky 
/členská základna konfederace před-
stavuje celkově 367 tisíc lidí/. Náš 
svaz bude reprezentovat celkem 9 
delegátů – za naše sdružení to bu-
dou   Ing.J.Pytlík, Ing.L.Procházka a      
Š.Pintér. 

V průběhu jednání rady zazněla 
rovněž informace k chystanému ško-
lení k novele občanského zákoníku, 
které se bude konat ještě tento mě-
síc pro členy závodních výborů a od-
borové funkcionáře. Uvedená práv-
ní norma totiž zasahuje do života 
všech občanů a teprve praxe ukáže, 
jak se s ní naše společnost vypořá-
dá.

Příští jednání Rady SHO se usku-
teční 14.února.              

                                  redakce ZB

Těžební společnost New World Resources se dohodla na cenách kokso-

vatelného uhlí pro první čtvrtletí letošního roku. Ve srovnání s průměrnou rea-

lizovanou cenou v posledním čtvrtletí loňského roku klesla cena o sedm pro-

cent na 91 eur (2506 Kč) za tunu.

Společnost, která je majitelem černouhelné OKD, to uvedla v tiskové zprá-

vě.

Snížila se rovněž očekávaná cena energetického uhlí, která se domlouvá 

na celý rok. Pro 80 procent produkce byla stanovena průměrná prodejní ce-

na 54 eur (1487 Kč) za tunu, což je ve srovnání s loňskou realizovanou cenou 

čtyřprocentní pokles. "Zbývajících 20 procent předpokládané produkce ener-

getického uhlí bude prodáno za cenu stanovenou později během roku," dopl-

nila NWR.

Společnost očekává, že letos vytěží a prodá devět až 9,5 milionu tun uhlí. 

Větší podíl by mělo mít s 55 až 60 procenty koksovatelné uhlí. Další podrob-

nosti k plánu těžby budou zveřejněny 13. února společně s hospodářskými 

výsledky společnosti za loňský rok, uvedla NWR.

Firma zároveň oznámila loňské objemy těžby a prodeje. NWR prodala 

4,63 milionu tun koksovatelného uhlí s průměrnou cenou 98 eur za tunu a 

5,079 milionu tun energetického uhlí, jehož cena byla průměrně 56 eur za tu-

nu.

Společnost chce podrobit analýze svou kapitálovou strukturu. K úvahám o 

restrukturalizaci ji přiměl pokračující pokles cen uhlí na světových trzích, 

ukončení platnosti revolvingového úvěru 100 milionů eur, k němuž dojde     

7. února a firma si nedohodla jeho pokračování, a probíhající revize odhadu 

nerostných zásob.

NWR předpokládá, že vzhledem ke snižování cen uhlí se značně sníží zá-

soby, které je ekonomicky výhodné vytěžit. Právě kvůli tomu, že se těžba ne-

vyplácí, NWR chce zavřít Důl Paskov na Frýdecko-Místecku. O případném 

angažmá státu ohledně OKD, které Důl Paskov patří, má být jasno do konce 

března. Jednou z možností je, že by OKD na své náklady těžbu prodloužilo 

do konce roku 2016 a stát by k 1. lednu 2017 Důl Paskov za korunu koupil.

Společnost NWR, která sídlí v Amsterodamu, patří téměř ze dvou třetin 

skupině BXR, v níž má zhruba poloviční podíl podnikatel Zdeněk Bakala. 

NWR je kotována na burze v , Praze a Varšavě. Zdroj:iDnesLondýně
Už tradičně se 25 delegátů ZO, která působí na povrcho-

vých pracovištích OKD, sešlo v pátek 24. ledna v kulturním do-
mě Barborka na řádné konferenci, aby vyhodnotili svou čin-
nost za uplynulý rok a schválili rozpočet a změny stanov na 
rok 2014.

Předsedkyně základní organizace  
Bc.Monika Němcová v úvodu přivítala de-
legáty a seznámila je s novou kolektivní 
smlouvou, která byla podepsána v závě-
ru loňského roku. Připomněla velmi ná-
ročné jednání, které provázela i demon-
strace zaměstnanců a doslova krajní ře-
šení, tedy vyhlášení stávky. Upozornila 
na to, že kolektivní smlouva je kompromi-
sem po tom, co zaměstnavatel navrhoval 
prakticky jen znění zákoníku práce. Podě-
kovala všem za podporů odborů, bez kte-
ré by KS byla těžko uzavřená.

Předsedkyně také informovala dele-
gáty o činnosti závodního výboru, revizní 
komise i o činnosti v oblasti bezpečnosti 
práce. Zde zdůraznila nezastupitelnou ro-

li odborů ve vyšetřování pracovních úra-
zů a zastupování odborářů při násled-
ném odškodnění.

Poté již dostal slovo Ing. Jaromír Pyt-
lík, předseda Sdružení hornických odbo-
rů, který jako host přišel odboráře z po-
vrchů pozdravit a také jim prezentovat 
nejnovější informace o dění v OKD, a.s. a 
ze setkání s novým výkonným ředitelem 
panem D. Ekmarkem. Ing. Pytlík také ja-
ko místopředseda odborového svazu pra-
covníků v hornictví informoval o činnosti 
svazu.

Dále už bylo na programu jednání de-
legátů o praktických činnostech odboro-
vé organizace. Byla přednesena zpráva 
o činnosti za rok 2013 a navrženy Zásady 

hospodaření na rok 2014 a také změna 
Stanov. Nejzásadnější změnou bylo na-
výšení členských příspěvků na 110 korun 
za měsíc, zejména z toho důvodu, že do-
šlo k navýšení odvodů na hornický svaz z 
1,- Kč na 10,- Kč. Při současné výši člen-
ského příspěvku by již nemohly být odbo-
rářům poskytnuty výhody, které čerpají z 
titulu členství, jako např. jubilejní odměny 
při 50 a 60 letech, při odchodu do důcho-
du nebo pro nadbytečnost. Každý člen 
má také nárok na 400 Kč při příležitosti 
Dne horníků. Na dotazy, proč základní or-
ganizace povrchových pracovišť nepořá-
dá více akcí pro odboráře hrazených ze 
sociálního fondu, bylo delegátům vysvět-
leno, že po dohodě s vedením je tato část-
ka spravedlivě rozdělená mezi všechny 
povrchové zaměstnance formou pouká-
zek ve výši 450 Kč v závěru roku.

Na závěr předsedkyně poděkovala 
všem členům závodního výboru, revizní 
komise i aktivním řadovým členům za od-
vedenou práci a všem popřála pevné 
zdraví do nového roku.                      MN

pČlenové Rady SHO na jednání v Havířově 16.ledna 2014 - zleva Ing.J.Pytlík, Ing.L.Procházka, T.Gulčík a Z.Stronček...

pSnímek delegátů konference odborářů povrchových pracovišť OKD...
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pSnímek z tiskové konference ČMKOS - zleva J.Ungerman, M.Fassmann, 
místopředseda ČMKOS V.Pícl, V.Samek a tisk.mluvčí ČMKOS J.Kašparová...

Ekonomika se podle odborů dostane ze stagnace až v roce 2016

A nebude to určitě jednoduché

Budou pokračovat v tradicích

Hodnocení  bezpečnosti a ochrany zdraví
zaměstnanců v roce 2013 v OKD, a.s.

Nejbohatších 85 lidí světa má tolik 
majetku jako chudá polovina lidstva

pSnímek členů KVD na jejich první letošní schůzi...

Podle odborů se česká ekonomika ze stagnace nedostane 
dříve než v roce 2016. Českomoravská konfederace odboro-
vých svazů (ČMKOS) nepředpokládá citelnější oživení, pro le-
tošek očekává hospodářský růst do jednoho procenta. Novi-
nářům to dnes řekli odboroví ekonomové. Podle nich hlavní vi-
nu na situaci má bývalá Nečasova vláda a její politika škrtů. 
ČMKOS se letos chce soustředit na prosazování opatření k 
rozhýbání ekonomiky a zvýšení zaměstnanosti. Po předčas-
ných parlamentních volbách jednala největší odborová cent-
rála v zemi s vítěznými politickými stranami.

„Pozitivní na těchto jednáních je, že řa-

da návrhů a požadavků ČMKOS k ožive-

ní ekonomiky a ochraně zaměstnanec-

kých a odborových práv se objevila i v ko-

aliční smlouvě ČSSD, ANO 2011 a KDU-

ČSL. Budeme na budoucí vládu dohlížet, 

aby tato opatření nezůstala pouze na pa-

píře,“ řekl novinářům první místopředse-

da ČMKOS Václav Pícl.

Odborovou prioritou je obnovení soci-

álního dialogu a jeho posunutí na kvalita-

tivně vyšší úroveň.

„Od politických stran jsme byli ujištěni, 

že i pro ně je sociální dialog prioritou. No-

vá vláda bude prostřednictvím tripartity 

projednávat se sociálními partnery 

všechna opatření, která bude zavádět na 

oživení ekonomiky. I své programové pro-

hlášení dá vláda k posouzení ČMKOS,“ 

uvedl Pícl.

Ochrana práv zaměstnanců a vytvá-

ření lepších pracovních podmínek je pro 

odbory trvalou prioritou.

„Budeme požadovat po vládě, aby se 

touto problematikou trvale zabývala, a bu-

deme chtít odpovídající legislativní změ-

ny. Stále rostoucí nezaměstnanost, která 

již dosáhla rekordních 600 tisíc neza-

městnaných, je pro odbory nepřijatelná. 

Ruku v ruce s tím dochází k porušování 

platné pracovněprávní legislativy, kdy 

mnozí zaměstnavatelé ignorují zákoník 

práce a vytvářejí si ve firmách vlastní zá-

kony, zastrašují zaměstnance a nedovo-

lují jim založit odbory a ani do nich vstu-

povat pod pohrůžkou okamžitého pro-

puštění. Největším problémem je pak 

likvidace klasického pracovního poměru 

na dobu neurčitou a množící se zaměst-

návání lidí na dobu určitou, nebo bez pra-

covní smlouvy, vyplácení na ruku, za-

městnávání na černo dalších podvodů, 

na které doplnil,“ doplnil Václav Pícl.

Odborová centrála poskytuje svým čle-

nům, ale i zaměstnancům, kteří nejsou 

členy odborů, rozsáhlý právní servis. V 

regionech působí 12 odborových pora-

den, které poskytují zdarma právní po-

moc odborářům a zaměstnancům, včet-

ně bezplatného zastupování před sou-

dem. “Za loňský rok bylo zaměstnancům 

v regionech poskytnuto 21 000 porad a 

ve 185 případech odboroví právníci za-

stupovali zaměstnance v pracovněpráv-

ních sporech před soudem. Rozsáhlé 

právní poradenství poskytuje zaměst-

nancům i náš časopis SONDY Revue,“ 

řekl novinářům místopředseda ČMKOS 

Václav Pícl.

Podle odborového makroekonoma 

Martina Fassmanna Česko platí enormní 

cenu za škrty a snižování schodku roz-

počtu v minulých letech. Fassmann řekl, 

že nezaměstnanost roste a dostala se na 

hranici 600 000, přibývá lidí na hranici 

chudoby. "Problémy pokračují. Máme vel-

ké obavy, že se setrvačnost ekonomiky 

nedá zlomit přes noc. Bude to mít nepříz-

nivé konsekvence pro letošek i příští 

rok," uvedl Fassmann, když hodnotil vý-

sledek státního rozpočtu za rok 2013 a vý-

voj reálné ekonomiky v letošním roce.

„Už pouhý letmý pohled do vlastního 

rozboru ministerstva financí ukazuje, že 

výsledky práce předchozí vládní koalice 

na poli veřejných financí jsou ve skuteč-

nosti katastrofální a pro českou ekonomi-

ku zničující. Na tom bohužel vláda Jiřího 

Rusnoka, vládnoucí půl roku a navíc s 

omezeným mandátem v demisi, nemoh-

la nic změnit. Oč více je totiž veřejnosti 

podstrkováno velmi pozitivní hodnocení 

výsledků rozpočtového deficitu, o to mé-

ně se hovoří o tom, že se opět – obdobně 

jako v roce 2011 a 2012 – výrazným způ-

sobem nenaplnily předpoklady daňo-

vých příjmů jak státního, tak veřejných 

rozpočtů. Cena, kterou jsme všichni mu-

seli zalatit za nepatrné snížení schodku, 

byla enormní,“ řekl Fassmann noviná-

řům.

Posdle ekonomického experta ČM-

KOS Jaroslava Ungerman svatý boj za 

snižování schodku bez ohledu na stav 

ekonomického cyklu není zadarmo. 

„Důsledky této politiky jsou především 

dlouhodobé – v poklesu ekonomického 

výkonu. Nicméně již nyní jsou vidět v po-

klesu reálných příjmů obyvatel, jsou vidět 

v narůstající nezaměstnanosti. Ocitáme 

se na historicky nejvyšší úrovni neza-

městnanosti. Důsledky této politiky jsou 

však vidět i ve stále se opakujících vý-

padcích příjmů veřejných rozpočtů, jsou 

vidět ve stále zjevnějším nárůstu vnitřní-

ho skrytého deficitu jednotlivých resortů, 

jsou vidět v nárůstu chudoby a sociálního 

vyloučení. Ta dnes postihuje již téměř 1,7 

milionu občanů České republiky. V rodi-

nách postižených chudobou a sociálním 

vyloučením vyrůstá téměř půl milionu dě-

tí. V neposlední řadě jsou důsledky této 

politiky vidět v řádění exekutorů, jsou vi-

dět v nárůstu počtu těch, kteří ztrácejí 

střechu nad hlavou,“ uvedl Ungermann.

Česká ekonomika si podle Ungerma-

na navykla počítat s půlmilionovou armá-

dou nezaměstnaných. Nezaměstnanost 

je asi vyšší než uvádějí oficiální statistiky. 

Mnoho lidí pracuje na částečné úvazky a 

ty nejsou registrované. Z 600 000 neza-

městnaných pouze 120 000 lidí pobírá 

podporu v nezaměstnanosti. Vláda by se 

měla zabývat, proč tomu tak je.

Ekonomika je již šest let za sebou v kri-

zi. Potřebuje reálný program obnovy růs-

tu a ten tu chybí. Pouze export průmyslu 

ji nemůže spasit, je třeba posílit kou-

pěschopnost obyvatelstva. Růst mezd a 

platů je na nule a navíc devalvace koruny 

vůči euru provedená centrální bankou při-

spěje k dalšímu růstu cen.  

„Pokud by armáda 600 000 nezaměst-

naných mohla pracovat, tak by stát získal 

ročně do státní pokladny 100 miliard ko-

run. Takto musí nezaměstnaným navíc 

vyplácet podporu v nezaměstnanosti a 

sociální dávky,“ uvedl právní expert ČM-

KOS Vít Samek. Ve firmách, kde působí 

odbory, berou zaměstnanci o 30 000 ko-

run ročně víc, než v podnicích, kde odbo-

ry nejsou. Proto se zaměstnavatelé sna-

ží činnsot odborů omezit, zabránit jejich 

vzniku, nebo je zlikvidovat. V důsledku to-

ho se Evropu jako mor šíří tzv. nehlášená 

práce, nebo-li práce na černo. Přitom zá-

kladním krédem projektu zvaného Ev-

ropská unie je sociální stát.

„Nezaměstnanost rekorně narostla, 

ale zamněstnanci pracují stále více 

přesčasů a za stále méně peněz, pokud 

ne vůbec zadarmo. Musí potit krev, slzy a 

pot aby vůbec uživili sebe a své rodiny. 

Pravicová koalice premiéra Nečase nasa-

dila kurs masivního porušování odboro-

vých a zaměstnaneckých práv. Zatímco 

napoříklad v koncernu Volkswagen v Ně-

mecku se zaměstnanci přímo podílejí na 

řízení firmy Nečasova vláda zařídila, aby 

v Česku nebyla účast zástupců zaměst-

nanců v dozorčích radách povinná, jako 

tomu bylo dosud. Přitom z historického 

hlediska se ukázalo, že státy EU, které 

formují svojí ekonomiku na sociálním mo-

delu jsou na tom i v časech krize po 

všech stránkách lépe, než státy, které 

praktikují neoliberální ekonomiku, uvedl 

Samek.

Odboroví předáci věří, že se jim bude 

ve vyjednávání s novou vládou dařit lépe 

než v minulosti. V letošním roce chtějí při-

spět hlavně k přijetí opatření na podporu 

zaměstnanosti a ekonomického růstu. 

Vyjednávat budou i o zvýšení minimální 

mzdy. Odboráři mají v plánu dohlížet i na 

to, jak nová vláda plní pět jejich hlavních 

požadavků. Patří mezi ně třeba zrušení 

reforem Nečasovy vlády či boj proti daňo-

vým únikům.                   text a foto: pek

V Havířově se 13.ledna konala první letošní schůze Koordi-
načního výboru důchodců OKD /KVD/. Jeho předseda K.Baj-
tek konstatoval, že beze zbytku byly splněny všechny úkoly 
usnesení Valné hromady KVD z minulého roku.

Oznámil, že letošní valná hromada se uskuteční 19.února v sídle horno-
sušských seniorů ve známém „Domečku“. Pozváni budou i hosté a příznivci 
klubu, kteří se těchto akcí zúčastňují pravidelně. Předseda Bajtek zdůraznil, 
že KVD chce i v tomto roce pokračovat v rozvíjení činností, které se již staly 
dobrou tradicí v aktivitách důchodců. Jedná se zejména o všestrannou po-
moc a podporu důchodcovským organizacím z dnes již zlikvidovaných dolů 
OKD. Kladně hodnotil finanční podporu Nadace OKD a vyslovil přání, aby ta-
to spolupráce trvala i nadále. I v letošním období mají senioři po předložení 
potřebných dokladů nárok na příspěvek na deputát. Připomněl také, že seni-
oři mohou využívat bezplatnou právní poradnu oproti aktivním zaměstnan-
cům, kteří si ji musí zaplatit. V další části svého vystoupení ocenil spolupráci 
se Sdružením hornických odborů i s organizací ADO.  Tato spolupráce bude 
jistě pokračovat, stejně jako dobré vztahy s některými starosty měst a obcí v 
našem kraji. Pravidelně by také měli mezi členy KVD chodit poslanci bez 
ohledu na jejich stranickou příslušnost. 

V další části jednání J.Broda přednesl stížnost na katastrofální stav někte-
rých chodníků ve městě Havířově a předložil jejich seznam.  K tomuto pro-
blému krátce diskutovali i M.Kočenda, M.Machálek a J.Popowicz, který ná-
sledně věcně konstatoval, že klubu důchodců nepřísluší řešit problémy, týka-
jící se města. Místopředseda KVD Ing.J.Gongol doporučil stěžovateli Brodo-
vi, aby se obrátil na Zastupitelstvo města Havířova, které jako jediné má prá-
vo rozhodovat o tom, co se bude ve městě provádět – tedy i o opravách chod-
níků. Diskuse k dalším problémům seniorů pak ukončila jednání schůze. -jn-

Ekonomická nerovnost se ve většině zemí světa od počátku finanční krize 

rozšířila už natolik, že 85 nejbohatších lidí světa má tolik majetku jako chudší 

polovina lidstva. Vyplývá to ze zprávy nevládní organizace Oxfam, která byla 

vydána před každoročním světovým hospodářským fórem ve švýcarském 

Davosu, které začíná ve středu. Zprávu přinesl server Lidovky.cz.

Podle agentury AFP, která cituje ze zprávy, polovinu veškerého bohatství 

ve světě drží pouhé procento obyvatelstva, jehož příjmy v letech 1980 až 

2012 ještě vzrostly ve 24 z 26 sledovaných zemí. 70 procent obyvatelstva 

světa žije v zemích, v nichž ekonomická nerovnost v posledních třech desít-

kách let nepřetržitě narůstala. Podle Oxfamu prohlubování nerovností je do 

značné míry zapříčiněno finanční deregulací, nepřehlednými daňovými sys-

témy a pravidly usnadňujícími daňové úniky. Způsobeno je to bohatou mo-

censkou elitou, která slouží hlavně svým vlastním zájmům. Organizace záro-

veň vyjádřila obavy, že bez přiměře-

ných protiopatření bude ideál rovnosti 

příležitostí již pouhým přeludem.  red

Rok 2013 byl v mnoha ohledech náročný a oblast BOZP ne-
byla výjimkou. Náročnost při vyjednávání kolektivní smlouvy 
se rovněž týkala oblasti BOZP, ale myslím si, že jsme obstáli a 
obhájili dosud sjednaná ustanovení.

Pokud budeme hodnotit dosažené vý-
sledky v roce 2013, tak v parametrech 
pracovní úrazovosti bylo dosaženo sní-
žení počtu jak evidovaných úrazů (pra-
covní neschopnost do tří dnů) ze 735 na 
531 tak registrovaných pracovních úrazů 
(pracovní neschopnost delší než tři dny) 
z 238 na 208, z tohoto počtu bylo 39 úra-
zů u dodavatelských firem. Velmi důležitý 
je trend v poklesu závažných a hlavně 
smrtelných případů z 5 na 2. Spokojeni 
přes tyto historicky nejlepší výsledky 
však být nemůžeme a dva zmařené lid-
ské životy v uplynulém roce musejí zava-
zovat všechny zaměstnance v oblasti 
BOZP stále k nejvyšší odpovědnosti. 
Zlepšení těchto ukazatelů bylo dosaženo 
i díky poklesu počtu zaměstnanců a od-
pracovaných směn. I přes tuto skuteč-
nost došlo ke zlepšení a parametry jako 
úrazová četnost zlepšená ze 7,60 na 
7,37 a úrazová závažnost  ze 8,03 na 
7,30 tyto vlivy zohledňují. Z pohledu nové-
ho vedení OKD bude pro rok 2014 docílit 
v úrazové četnosti číslo 5, což je cíl velmi 
smělý. Doufáme, že snaha docílit tento 
výsledek nebude nutit zodpovědné za-
městnance k nelegitimním metodám, jak 
ovlivnit skutečný stav. Cílem by měla být 
snaha zlepšení bezpečného stavu pra-
covišť, bezpečných pracovních postupů 
a reálně dosažitelné pracovní úkoly, ne-
boť v této oblasti z pohledu zaměstnanců 
jsou mnohdy velmi rozdílné představy. 
Zejména množství práce v tomto období, 
kdy tlak na efektivnost a náročné hospo-
dářsky úkoly budou velké, volí někteří za-
městnanci ve snaze o jejich splnění po-
stupy urychlující práci, ale v rozporu s BP. 
Porušení předpisu se v uplynulém roce 
dopustila téměř polovina zaměstnanců s 
registrovaným pracovním úrazem.

Nejčastějšími příčinami pracovních 

úrazů jsou ze 32 % nepředvídatelné rizi-
ko práce nebo selhání lidského činitele,  
ze 30 % porušení předpisu k práci nebo 
pokynu zaměstnavatele postiženým za-
městnancem a z 28 % pro špatně nebo 
nedostatečné vyhodnocení rizika.

Ze zdrojů pracovních úrazů se téměř z 
50 % podílejí materiál, břemena, před-
měty a z 33% pád na rovině, z výšky, do 
hloubky či propadnutí.

 V roce 2013 však došlo k nárůstu pří-
padů samovznícení v dole, a to na 13 pro-
ti 9 v roce 2012. 

Samostatnou kapitolu tvoří choroby z 
povolání (ChzP), v minulém roce bylo při-
znáno zaměstnancům OKD, a.s. 61 
ChzP, což bylo o 6 méně než v předcho-
zím roce, z tohoto počtu bylo 39  ChzP na 
prach (+ 16) proti roku 2012, 15 na vibra-
ce (-7), 3 na JNDZ ( jednostranné nad-
měrné přetěžování ) (-19), 3 ostatní (+3) 
a 1 na hluk (+1). Zejména pokles počtu 
JNDZ v takové míře je velmi zvláštní a 
tímto tématem se budeme v tomto roce 
podrobně zabývat.

Odbory v oblasti BOZP vyvíjejí velmi 
široký okruh činností, zejména kontroly 
pracovišť, kterých v minulém roce devět  
ZIBP vykonalo 772 a při nich zjistilo 3875 
závad. Další činností je šetření pracov-
ních úrazů a projednávání míry zavinění 
zúčastněných zaměstnanců, šetření mi-
mořádných událostí, zastupování za-
městnanců při řešení otázek BOZP v růz-
ných komisích s problematikou  BOZP a  
obhajoba nároků zaměstnanců s tím sou-
visející. ZIBP dnes spolupracují s více jak 
250 ÚIBP, kteří pomáhají upozorňovat na 
nebezpečné stavy, nedostatky či jiné vli-
vy ohrožující bezpečnost zaměstnanců. 
Tímto bych jim chtěl na závěr poděkovat 
za jejich práci v roce minulém a popřát 
úspěch do roku 2014. Ing.I.Kavka, SIBP



p Pohled do sálu s posluchači přednášky Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě...

Některé novinky v BOZP a pracovněprávních vztazích k 1. lednu 2014...

Nový rok sebou přináší řadu změn v legislativě

Procházka historií Petřvaldu

Nemocní chodí kvůli penězům do práce

Upřímné díky za podanou ruku

To bylo téma lednové besedy havířovské pobočky KPHMO. V úvodu před-
seda klubu informoval členy o slavnostním znovuotevření stálé expozice His-
torie psaná uhlím, kde došlo ke zkvalitnění výstavních panelů a současně by-
lo provedeno vyhodnocení soutěže havířovských školáků na téma Havířov z 
papíru, kde byly k vidění zajímavé modely městských staveb a koncert žáků 
„lidušky“. Po blahopřání jubilantům pobočky provedl M.Šlachta vyhodnocení 
ankety členů o kvalitě loňských besed.

Následně se dostal ke slovu přednášející, amatérský historik p.Kochan 
člen klubu, který se zabývá zejména historií svého rodiště Petřvaldu. Po 
úvodní potyčce s projekčním zařízením jsme shlédli velice kvalitní snímek vě-
novaný hornickému městu. Věnoval se jak celkovému pohledu na vývoj 
města, jeho hornickou historii, tak i detailnímu bádání nad jednotlivými archi-
tektonickými památkami a osobní historií jednotlivých rodin, které se zapsali 
do vývoje města. Autor si všímal i historických souvislostí událostí, které po-
psal básník P.Bezruč ve svém díle a reálií, které se udály v tomto regionu. 
Pro fanoušky dopravy zde byla i pasáž o tramvajové dopravě s dokumentár-
ními dobovými záběry jízdy mezi Karvinou a Ostravou s ukončením v 60. le-
tech 20. století. Přednášející vzpomenul i zajímavý osud jedné z rodinných 
kronik, kterou náhodou vytáhl z kontejneru v Havířově jeden z kolemjdoucích 
a dodal po velké osobní iniciativě právě jemu. Ukázalo se, že je to obsáhlý 
materiál, který pomohl rozluštit souvislosti vztahů jednotlivých osob úzce 
spjatých s historií města. V krátké diskusi, která navazovala, padlo pár dopl-
ňujících informací. Mimo jiné i o historii postupného přejmenování šachet Or-
lovska při vzájemném spojování šachet do společných podniků v 90.letech.

Besedu je třeba hodnotit velice kladně. Je cítit, že tato problematika je au-
torovou celoživotní láskou a je to znát. O tématu pokračovala diskuse v při-
lehlé kavárně nad sklenkou piva.                                                             -jn-

Níže se zamýšlíme nad ně-
kterou novou úpravou le-
gislativy a vybranými usta-
noveními.

● Již v loňském roce byly publikovány 
ve Sbírce předpisů tři zákony tvořící zá-
klad nové právní úpravy soukromého prá-
va. Jedná se především o zákon č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
"OZ"), zákon č. 90/2012 Sb., o obchod-
ních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích) a zákon č. 
91/2012 Sb., o mezinárodním právu sou-
kromém. Tyto tři zákony nabývají účin-
nosti 1. ledna 2014. V návaznosti na to vy-
šel ve Sbírce zákon č. 303/2013 Sb., kte-
rým se mění některé zákony v souvislosti 
s rekodifikací soukromého práva, který 
novelizuje celkem 74 zákonů, mimo jiné 
řadu zákonů v sociální oblasti – zákoník 
práce (dále jen "ZP"), zákon o zaměstna-
nosti, zákon o nemocenském pojištění, 
zákon o důchodovém pojištění. Účinnost 
všech uvedených zákonů je dne 1. ledna 
2014. 

● Nový OZ samozřejmě přinesl řadu 
do určité míry i převratných změn, ale ve 
vztahu k ZP až tak dalece nezasáhl. Je 
možno konstatovat, že převážná většina 
změn, které v ZP nastanou k datu 1. led-
na 2014 je legislativně technická, v dů-
sledku používání nových termínů v no-
vém OZ. Za pozornost asi stojí nová úpra-
va § 1a ZP. Podle nového odstavce dru-
hého tohoto ustanovení zásady zvláštní 
zákonné ochrany postavení zaměstnan-
ce, uspokojivých a bezpečných pracov-
ních podmínek pro výkon práce, rovného 
zacházení se zaměstnanci a zákazu je-
jich diskriminace vyjadřují hodnoty, které 
chrání veřejný pořádek. To má bezpro-
střední souvislost s novým OZ, ten totiž v 
§ 1 odst. 2 stanoví, že nezakazuje-li to zá-
kon výslovně, mohou si osoby ujednat 
práva a povinnosti odchylně od zákona a 
že zakázána jsou ujednání porušující 
dobré mravy, veřejný pořádek nebo prá-
vo týkající se postavení osob, včetně prá-
va na ochranu osobnosti. Tím, že nový 
OZ zavedl kritérium veřejného pořádku 
jako mantinel pro možnost odchýlení se 
od zákonných ustanovení chránící vždy 
slabší stranu, musel si ZP podobné krité-
rium stanovit též. Z toho důvodu je stano-
veno, že pro pracovní právo představují 
zásady zvláštní zákonné ochrany posta-
vení zaměstnance, uspokojivých a bez-
pečných pracovních podmínek pro vý-
kon práce, rovného zacházení se za-
městnanci a zákazu jejich diskriminace 
hodnoty, které chrání veřejný pořádek. 
Toto ustanovení bude mít obrovský vý-
znam nejen pro teorii pracovního práva, 
ale také pro judikaturu soudů. 

●  Jaký bude další osud vyhlášky č. 
440/2001 Sb.? Nový právní stav navodil 
velkou diskusi mezi experty pracovního 
práva - jak dále s odškodňováním bolest-
ného a ztížení společenského uplatnění 
z titulu pracovních úrazů a nemocí z povo-
lání. Nepopiratelným faktem však je, že 
náš ZP v ustanovení § 394 odst. 2 ZP jas-
ně stanoví, že „Do doby nabytí účinnosti 
právní úpravy úrazového pojištění se po-
stupuje podle vyhlášky č. 440/2001 Sb., 
o odškodňování bolesti a ztížení spole-
čenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 
50/2003 Sb.“Toto ustanovení je jasné a 
vyplývá z něj, že vyhláška č. 440/2001 
Sb. bude pro oblast odškodňování pra-
covních úrazů a nemocí z povolání platit i 
v roce 2014 a možná i déle, do doby naby-
tí účinnosti zákona č. 266/2006 Sb.,o úra-
zovém pojištění, jehož účinnost byla na-
posledy odsunuta k datu 1. ledna 2015. / 
V současné době se připravuje návrh zá-
kona na odložení účinnosti zákona        
č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění za-
městnanců z data 1. ledna 2015 na 1. led-
na 2016. To se však bude projednávat v 
parlamentu až po Novém roce./ Nový 
OZ, přestože se pokládá za zákon sjed-
nocující veškeré soukromé právo, nemá 
sílu rušit bez výslovné úpravy platná usta-
novení jiného zákona. Proto veškeré ná-
zory, že vyhláška je nenávratně zrušena, 
odporují legislativním zvyklostem. Na 
tomto názoru se shodlo i více jak 70 ex-
pertů pracovního práva, účastníků Mezi-
národní vědecké konference pracovního 
práva konané ve dnech 2. až 4.října 
2013. Odškodňování bolestného a ztíže-
ní společenského uplatnění se bude i v 
roce 2014 řídit vyhláškou č. 440/2001 
Sb.

● Zajímavá bude i realizace § 2950 OZ 
– Škoda způsobená informací nebo ra-
dou – „ Kdo se hlásí jako příslušník urči-
tého stavu nebo povolání k odbornému 
výkonu nebo jinak vystupuje jako odbor-

ník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou 
nebo nesprávnou informací nebo škodli-
vou radou za odměnu v záležitosti svého 
vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí 
jen škoda, kterou někdo informací nebo 
radou způsobil vědomě.“ Z hlediska od-
borníků, mezi něž lze zcela nepochybně 
řadit i odborně způsobilé osoby v preven-
ci rizik a PO, se rada posuzuje podle výše 
uvedeného. Pokud totiž odborník poskyt-
ne informaci či radu neúplnou, nespráv-
nou či škodlivou, naplní tím jeden ze zna-
ků povinnosti k náhradě takto způsobené 
škody. Zákon totiž spojuje povinnost k ná-
hradě škody jen s tím případem, kdy byla 
rada či informace poskytnuta za odměnu 
a v rámci výkonu profese. Nelze však v 
tomto směru vyloučit, že znak úplatnosti 
bude vykládán široce v tom slova smys-
lu, že se bude mít za splněný tím, že k po-
skytnutí rady či informace dojde v souvis-
losti s prodejem služeb nebo zboží. V 
tomto směru tedy nezbývá než vyčkat, ja-
kým způsobem bude toto ustanovení vy-
loženo soudy. O čem naopak pochyby 
mít nelze, je fakt, že odměna nemusí mít 
nezbytně charakter finančního plnění, ný-
brž sem spadají i odměny věcné. Jinak ře-
čeno, poskytne-li odborně způsobilá oso-
ba v prevenci rizik nebo PO radu či infor-
maci a přijme za to věcné protiplnění (na-
př. láhev koňaku, oblečení, televizor ne-
bo maso na jatkách, vánoční stromek), 
vystavuje se riziku, že se na něj bude 
vztahovat tento druh povinnosti k náhra-
dě škody, neboť přijetím takového plnění 
bude splněn znak úplatnosti. Pokud jde o 
neodborníka, hradí tento jen takovou ško-
du, kterou způsobil vědomě (není přitom 
zcela jasné, zdali i v tomto případě musí 
jít o radu či informaci neúplnou, nespráv-
nou či škodlivou, neboť zákon to v této 
souvislosti již neuvádí – patrně lze sou-
dit, že však ano).

● Problémy zcela jistě přinese i § 2914 
OZ – „ Kdo při své činnosti použije zmoc-
něnce, zaměstnance nebo jiného po-
mocníka, nahradí škodu jím způsobenou 

stejně, jako by ji způsobil sám. Zavázal-li 
se však někdo při plnění jiné osoby pro-
vést určitou činnost samostatně, nepo-
važuje se za pomocníka, pokud ho však 
tato jiná osoba nepečlivě vybrala nebo 
na něho nedostatečně dohlížela, ručí za 
splnění jeho povinností k náhradě ško-
dy.“ Už dnes názory a výklady k tomuto § 
naznačují dramatický obrat v principech 
odpovědnosti za škodu i velký zásah do 
principu zvláštní zákonné ochrany posta-
vení zaměstnance. Současně to však v 
praxi může znamenat i to, že např.poško-
zený pacient v nemocnici nebude žalovat  
pouze tuto nemocnici, ale také přímo i 
konkrétního lékaře apod.
! Dále je k 1.lednu 2014 upravena jako 

každoročně náhrada za ztrátu na výděl-
ku po skončení pracovní neschopnosti a 
náhrada na výživu pozůstalých. 
! Stejně tak po Novém roce by měla být 

vydána nová vyhláška o pracích a praco-
vištích, které jsou zakázány těhotným za-
městnankyním, zaměstnankyním, které 
kojí a zaměstnankyním – matkám do kon-
ce devátého měsíce po porodu, a o pra-
cích a pracovištích, které jsou zakázány 
mladistvým zaměstnancům, a o podmín-
kách, za nichž mohou mladiství zaměst-
nanci výjimečně tyto práce konat z důvo-
du přípravy na povolání (vyhláška o zaká-
zaných pracích a pracovištích), která na-
hradí dosud platnou vyhlášku č. 
288/2003 Sb. 
! Nový občanský zákoník č.89/2012 

Sb., jehož právní účinnost je od 
1.1.2014, nebude mít dopady na právní 
úpravu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, mající základ v zákoně č. 262/2006 
Sb., zákoníku práce, zákoně č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci, záko-
ně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a zákoně č. 373/2011 Sb., o speci-
fických zdravotních službách.

Z podkladů BOZP info, BOZP,     
Dr.Ing.Maturové a ČMKOS zpracoval:

                          SIBP Ing.V.Potomák

Společnost eCentre připravuje…

SNIŽME SPOLEČNĚ NÁKLADY NA ENERGIE, 

TELEKOMUNIKACE NEBO POHONNÉ HMOTY PRO VAŠE 

DOMÁCNOSTI 
94% DOMÁCNOSTÍ, KTERÉ SE ZAPOJILY DO E-AUKCÍ, 

UŠETŘILO VÍCE NEŽ 20% 
ZA ROK 2013 S NÁMI LIDÉ VE 21 320 DOMÁCNOSTECH 

UŠETŘILI 210 MILIÓNŮ KORUN…

1. CO JE TO ELEKTRONICKÁ AUKCE? 

2. JEN PÁR KROKŮ K ÚSPORÁM….

3. PODKLADY POTŘEBNÉ PRO ZAŘAZENÍ DO E-AUKCE:

JARMILA CHYLÍKOVÁ 
Tel. 734 85 45 47 
Email: jarmila.chylikova@ecentre

Jedná se v podstatě o elektronickou dražbu, ve které doda-
vatelé přes internet snižují své nabídky a snaží se tak získat 
skupinu klientů. Výhodou tohoto způsobu nakupování je prů-
hlednost celého nákupu a navíc fakt, že dodavatelé o svého kli-
enta férově soutěží. 

 
- je-li cena z e-Aukce nižší, než Vaše stávající cena, zajistíme 

podpis smlouvy mezi Vámi a vítězným dodavatelem a tím má-
te zajištěný 100% administrativní servis. 

- Domácnosti ani podnikatelé nehradí žádné poplatky, auk-
ce je pro Vás zcela zdarma! 

 
- Kopie smlouvy včetně případných dodatků a všeobec-

ných podmínek /elektřina/zemní plyn/ 
- Kopie ročního vyúčtování /elektřina/zemní plyn/ 
- Spojovací číslo SIPO, případně číslo bankovního účtu pro 

uvedení způsobu plateb záloh 
- Podepsaná smlouva mezi eCentre a klientem 
Mnoha domácnostem jsme v loňském roce přinesli úsporu i 

několik desítek korun a byla by škoda, tuto zcela bezplatnou 
službu nevyužít také pro Vaši domácnost. Celý proces k úspo-
rám za energie lze vyřešit elektronicky, nebo nás kontaktujte a 
my přijedeme za Vámi. 

DLUHOVÁ PORADNA – Správa závazků

KONZULTACE ZDARMA!

! Ocitli jste se ve dluhové pasti a máte problém dluhy splá-

cet? POMŮŽEME!
! Potřebujete právní pomoc a ochranu? POMŮŽEME!
! Dohnali Vás exekutoři a chtějí více, než na co mají nárok? 

POMŮŽEME!

PETISA, s.r.o., www.petisa.cz

Kontaktujte nás na tel.: 739 005 221, 777 618 387

e-mail: info@petisa.cz

Ve společnosti, která byla u nás kdysi takříkajíc dominantní, nejen co do 
zaměstnanosti lidí – Ostravsko-karvinskými doly (OKD), to opravdu dost skří-
pe. Nebudeme ve svém zamyšlení zabíhat do hloubky, každý z pracovníků 
okolních šachet ví a vidí to každý den. Co je nejsmutnější? Skutečnost, že se 
v managementu této společnosti, která dokonce změnila svého nejvyššího 
šéfa a majitele, vytrácí lidskost, kterou obří mírou pohlcuje komerce.                                                                                                        

 Již velmi dlouho se o to, aby hornictví a jeho mnohaleté tradice nevymize-
ly ze slovníku i povědomí lidí nejen v naší České republice, starají kroužky 
krojovaných horníků /KKH/. Jednomu z nich – KKH bývalého dolu Gabriela, 
poskytl azyl ve svém kulturním domě u šachty bývalý důl 9. květen, nyní nále-
žící Dolu Darkov. „Naši krojovaní se v prostorách tohoto stánku horníků, ve 
kterém se kdysi pořádaly třeba podnikové plesy i jiné akce zaměstnanců této 
šachty, scházeli na svých výborových schůzích, ale i na svých jiných spole-
čenských záležitostech…“, říká předseda tohoto KKH kolega Vladislav  Pie-
trasz.                                                                                                                                               

 Nu, a jsme u merita věci. Když je někdo takříkajíc v průšvihu, hledá třeba 
sám sebe. Tak je to možná i v případě OKD, který skoro den ze dne krojova-
né horníky z tohoto kulturáku vypověděl. „Mnozí pracovali na Dole Gabriela v 
Karviné celý svůj život, z tohoto kulturního domu nás vyhodili bez možnosti 
třeba jakkoliv jinak nám pomoci. Najdou se však lidé, kterým jednání zástup-
ců OKD není až tak lhostejné, a tak nám, z KKH z Gabriely podali pomocnou 
ruku a poskytli nám azyl. Své místo k jednání především svých výborových 
schůzí, nám nabídl v prostorách fary pan farář římsko-katolického kostela Po-
výšení svatého Kříže v Karviné-Fryštátě, dr. Daniel Vícha“, dokončil své za-
myšlení předseda V. Pietrasz.                                                                                                                                                              

 Krojované horníky, nejen ty z Gabriely, vídáme při nejrůznějších význam-
ných akcích, při slavnostech Božího těla, při oslavách svaté Barbory, patron-
ky havířů atd., proto je nám všem hodně příjemný a úctyhodný počin, za který 
si vedení karvinské římsko-katolické farnosti, v čele s panem farářem D. Ví-
chou zaslouží náš společný dík!                                   Ptal se: J. Břoza

Každý druhý nemocný kvůli penězům 
chodí do práce a má pochopení pro kole-
gy, kteří se v době nemoci v práci objeví. 
Lidé se obávají, že léčba na nemocenské 
by se negativně projevila na výplatě. Mno-
zí se dokonce obávají, že by mohli přijít i 
o práci. Vyplývá to z výsledků ankety, kte-
rou provedl pracovní portál Profesia.cz.   

Pouze šest procent zaměstnavatelů 
nemocným nedovolí se zdržovat na pra-
covišti. Šest procent respondentů se obá-
vá, že nemá zástupce a práci je třeba od-
vést. Každý pátý uznává, že pokud ne-
mocní chtějí pracovat, ať to činí aspoň z 
domova, ne všichni však tuto možnost 
mají. Pětina návštěvníků portálu vyjádři-
la svůj nesouhlas s přítomností nemoc-
ných na pracovišti, protože většinou na-
kazí kolegy.   

"Chození nemocných do práce spat-
řuji jako závažný problém, se kterým se 
společnosti těžko vyrovnávají. Kromě 
skutečnosti, že podle České správy soci-

álního zabezpečení lidé za první tři kvar-
tály roku 2013 prostonali celkem 44,1 mili-
onu dní, což představuje obrovské ztráty, 
ohrožuje toto chování dobré vztahy na 
pracovišti i zdraví kolegů," uvedla Kateři-
na Jaroňová z Profesia.cz.  

Podle údajů za tři čtvrtletí loňského 
roku trvala pracovní neschopnost v prů-
měru 43,7 dne. V roce 1993 strávili za-
městnanci na nemocenské v průměru 
23,2 dne a postupně se tato doba prodlu-
žovala. Po zavedení karenční doby v ro-
ce 2008, od kdy se za první tři dny nemo-
ci nemocenská neplatila, počet prosto-
naných dnů začal klesat. Opatření platilo 
ale jen půl roku. Ústavní soud ho zrušil s 
tím, že pokud si lidé platí nemocenské po-
jištění, měli by mít v nemoci zajištění. Od 
ledna 2009 se karenční doba zavedla 
znovu. Kabinet ale současně prosadil sní-
žení odvodů pro zaměstnance. Vypláce-
ní nemocenské v prvních dvou týdnech 
choroby převzaly od státu podniky.    red
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Hlávkové zelí je významným zdrojem
vitaminu C. Při kvašení vzniká kyselina
mléčná, povzbuzující chuť k jídlu
a trávení, a antibioticky účinné látky,
omezující svým vlivem na střevní
mikroflóru hnilobné procesy ve střevech.
Šťáva z čerstvého kysaného zelí se 
doporučuje při žaludečních vředech
a má také ... (tajenka) jater.
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Víte něco o niklu?
Chemické vlastnosti 
Chemický prvek nikl je stříbrobílý, lesk-

lý, kujný a tažný kov s feromagnetickými 
vlastnostmi. Kompaktní nikl za normál-
ních podmínek dobře odolává vzduchu i 
vodě. Ve zředěných kyselinách se nikl 
velmi pomalu rozpouští za vzniku vodíku 
a nikelnaté soli příslušné kyseliny.

Sloučeniny
Ve sloučeninách vystupuje nikl větši-

nou jako dvoumocný, vodné roztoky ni-
kelnatých solí mají charakteristické svět-
le zelené zbarvení, s výjimkou roztoku 
kyanidu nikelnatého Ni(CN)2, který je v 
alkalickém prostředí výrazně zlatý. Bez-
vodé nikelnaté soli bývají obvykle žluté 
nebo hnědé, ale bezvodý dusitan nikel-
natý Ni(NO2)2 je tmavě červený. Také ne-
rozpustné sloučeniny dvoumocného nik-
lu bývají obvykle zelené s výjimkou čer-
ného sulfidu nikelnatého NiS, selenidu ni-
kelnatého NiSe a telluridu nikelnatého 
NiTe, arsenid nikelnatý NiAs a antimonid 
nikelnatý NiSb jsou červené, chroman ni-
kelnatý NiCrO4 je hnědý.

Výskyt niklu v přírodě
V přírodě se nikl vyskytuje jako ryzí 

kov a v rudách, často doprovázený ko-
baltem. Průměrný obsah niklu v zemské 
kůře je 84 ppm. 

Nejdůležitější niklové rudy jsou nikelin 
(niccolit) NiAs, breithauptit NiSb a 
pentlandit (Ni,Fe)9S8. Pentlandit obsa-
huje obvykle vysoké příměsi ruthenia a je 
jeho nejdůležitějším zdrojem. K dalším 
známým minerálům s obsahem niklu pat-
ří např. milleritNiS, rammelsbergit NiAs2, 
niklskutterudit NiAs3, annabergit Ni3(A-
sO4)2·8H2O, bunsenit NiO, dienerit 
Ni3As, imgreit NiTe,melonit NiTe2 nebo 
sederholmit NiSe.

Nejvyšší obsah niklu (78,58 % Ni) má 
ze všech nerostů bunsenit NiO. Celkem 
je známo téměř 200 nerostů s obsahem 
niklu. Perspektivní zdroj niklu jsou poly-
metalické konkrece niklu sorbovaného v 
oxidech železa a manganu na dně Tiché-
ho a Indického oceánu.

V roce 2012 dosáhla světová těžba 
rud niklu hodnoty 2,1 Mt, 330 kt niklových 
rud se vytěžilo na Filipínách, 320 kt v In-
donézii, 270kt v Rusku, 230 kt v Austrálii 
a 220 kt v Kanadě. Celosvětové těžitelné 
zásoby niklových rud jsou 75 Mt, z toho 
připadá 20 Mt na Austrálii, 12 Mt je v No-
vé Kaledonii, 5,5 Mt zásob je v Brazílii, 
6,1  Mt v Rusku a 5,5 Mt na Kubě. Celko-
vé zásoby činí více než 130 Mt.

Surový hutní nikl se rafinuje elektroly-
ticky. Starší způsob rafinace niklu spočí-
val v tepelném rozkladu těkavého tetra-
karbonyluNi(CO)4 - Mondův proces rafi-
nace niklu.

Slitiny niklu
Praktické využití nachází nikl zejména 

složka celé řady různých slitin. Podle vyu-
žití se niklové slitiny rozdělují na kon-
strukčníslitiny, slitiny se zvláštními fyzi-
kálními vlastnostmi a slitiny žárupevné a 
žáruvzdorné.

Toxické účinky
Nikl a jeho sloučeniny patří mezi vý-

znamné kožní alergeny, řada jeho slou-
čenin (NiO, Ni2O3, NiO2, NiS, Ni2S3) je 
zařazena mezi karcinogeny kategorie 1. 
Mezi nejjedovatější sloučeniny niklu patří 
tetrakarbonyl Ni(CO)4. Akutní otrava nik-
lem se projevuje zejména poškozením 
zažívacího traktu a centrální nervové sou-
stavy. Chronická otrava niklem se proje-
vuje především onemocněním pokožky - 
niklový svrab. Zdroj: prvky.com

Nejčastější podvody na internetu

Vyšlo další číslo Záchranáře

MAZDA 3 ve Frankfurtu 2013

Aktuální témata pro tuto dobu...

Mazda uvedla model 3 opravdu originálním způsobem. Z Hirošimy 

poslala skupinu novinářů na cestu do Frankfurtu, kde došlo k jejímu ofi-

ciálnímu představení.

Mazda 3 nastoupila do boje s nejlepšími evropskými kompakty nižší střed-

ní třídy skutečně dobře vyzbrojena. Vůz sází na atraktivní design, pokrokové 

technologie a útulný interiér. Oproti konkurenci navíc vyjma naftového agre-

gátu kašle na přeplňování a vyráží výhradně s atmosférickými jednotkami. 

Na našem trhu je dostupná od října.

Nová trojka bude nabízena s karoseriemi hatchback a sedan. První jme-

novaná verze je 4.465 milimetrů dlouhá, 1.450 mm vysoká a 1.795 milimetrů 

široká. Sedan se liší pouze délkou 4.585 milimetrů. Vnější tvary podléhají de-

signovému jazyku Kodo, který slaví všeobecný úspěch u modelů CX-5 a 6. 

Na výběr bude z rozmanité palety barev a disků o velikosti 16 až 18“.

Pod kapotou najdeme nové pokrokové agregáty Skyactiv. Benzinové ver-

ze splňují emisní normu Euro 5 a budou dostupné v objemech 1,5 a 2,0 litru. 

Slabší patnáctistovka má 74 kW a 150 N.m a bude dostupná s manuální šes-

tistupňovou převodovkou. Maximum výkonu je v 6000 min-1 (u benzinových 

motorů shodně), točivý moment 150 N.m vrcholí ve 4.000 min-1. Silnější 

dvoulitr má ve dvou specifikacích výkon 89 a 121 kW. Točivý moment 210 

N.m ve 4.000 min-1 je pro obě verze shodný. Motor 2.0 Skyactiv-G je možno 

pořídit i s automatickou šestistupňovou převodovkou. Kombinovaná spotře-

ba paliva se pohybuje od 5,1 do 5,8 l/100 km.

Zájemci o naftový motor mají jedinou možnost volby. Čtyřválec 

2.2Skyactiv-D má výkon 110 kW a točivý moment 380 N.m v 1.800 min-1. Na 

výběr je mezi manuální a automatickou převodovkou (obě šestistupňové). V 

závislosti na skříni se liší spotřeba paliva. V prvním případě počítejte s nece-

lými čtyřmi litry, automat vykazuje odběr o litr vyšší. Agregát splňuje emisní 

normu Euro 6. Zdroj: auto.cz

Každý osmý Evropan se už někdy setkal s internetovým 
podvodem. Každý dvanáctý čelil krádeži osobních údajů. Sta-
čí být chvilku nepozorný při využívání on-line služeb na svém 
počítači nebo mobilním telefonu.

Europol uvádí, že zločinci na ce-

lém světě ročně oberou uživatele in-

ternetu o 9454 miliard korun, což pře-

vyšuje zisk z obchodu s marihua-

nou, kokainem a heroinem dohro-

mady. 

Síť Evropských spotřebitelských 

center (ESC) se podívala podrobněji 

na to, s jakými podvody se nejčastěji 

setkávají spotřebitelé, kteří se na ni 

obracejí. Jde zejména o weby a inze-

ráty nabízející levnou elektroniku či 

ojeté vozy z jiných zemí EU, dále o 

nabídky služeb na zkoušku zdarma, 

phishing, seznamky nebo podvodné 

prodeje vstupenek na sportovní a 

kulturní události. 

Jak takové podvody vypadají? 

Především velice důvěryhodně. Pod-

vodníci si dávají stále víc záležet. 

S některými výše uvedenými typy 

podvodů jsme vás již v dTestu po-

drobněji seznámili. Sílícím fenomé-

nem je online nabídka padělaného 

zboží. Spotřebitel najde velmi 

dobrou cenovou nabídku na webu 

vyhlížejícím jako e-shop oficiálního 

distributora. I webová adresa vypa-

dá věrohodně a nižší cena je odů-

vodněna tím, že daný e-shop je out-

let. Spotřebitel si objedná zboží a za-

platí převodem. Jenže společnosti 

provozující takový e-shop mají ob-

vykle sídlo mimo Evropskou unii, a 

když zboží dorazí do některého z 

členských států, může být zabaveno 

celními úřady a zničeno. Spotřebite-

lé tak přijdou o peníze, a když se pak 

snaží kontaktovat prodejce, zjistí, že 

kontaktní údaje jsou také falešné. 

Přitom v některých členských stá-

tech je samotný nákup padělků pova-

žován za trestný čin. Navíc některé 

napodobeniny, například léčiv a ná-

hradních dílů do automobilů, jsou ži-

votu nebezpečné.

Před blížící se zimní olympiádou 

je snad dostatečným varováním pří-

pad spotřebitele, který na Hry v Lon-

dýně koupil vstupenky pro své blízké 

za 3 tisíce eur. Vstupenky mu však 

nebyly doručeny. Ukázalo se, že na-

kupoval u neautorizovaného distri-

butora, který už stihl prodat 15 až 20 

tisíc vstupenek a inkasoval kolem 5 

miliónů eur. Naštěstí hodně podve-

dených lidí dostalo své peníze zpět 

od poskytovatelů svých platebních 

karet, a to prostřednictvím operace 

zvané chargeback. Jak jsme už v mi-

nulosti radili, platba kartou se při ná-

kupu na internetu může vyplatit, i ta-

dy je obezřetnost na místě.

Buďte při nákupech opatrní a ne-

známé prodejce si dobře prověřte. 

Návod, jak na to, najdete na 

www.evropskyspotrebitel.cz/pod-

vod. 

Evropské spotřebitelské centrum 

(ESC) poskytuje spotřebitelům infor-

mace o jejich právech na jednotném 

evropském trhu. Právníci ESC bez-

platně pomáhají spotřebitelům řešit 

jejich problémy s obchodníky z ji-

ných zemí EU, Islandu či Norska. 

Zdroj: dTest

Na začátku letošního roku se na náš redakční stůl dostalo další číslo čtvrt-

letníku pro báňské záchranáře a vedoucí techniky důlních závodů. Hned na 

první stránce se nachází obsáhlý článek od V.Smičky, jehož pokračování je i 

uvnitř časopisu. Ten svou stať věnoval výročí 50 let od vyškolení prvních léka-

řů báňských záchranářů. Další článek je od vedení společnosti MND, která   

v něm děkuje za práci Ing.J.Fibingrovi při odchodu do důchodu. Informace    

z jednání Štábu BZS přináší ve svém pojednání i s forografií V.Smička. Další 

článek od Ing.R.Slabáka hovoří o slavnostním předání Záchranářských zá-

služných křížů v Mostě, obdobně tak v Ostravě v působnosti HBZS Ostrava. 

Rozsáhlou stať připravil pro časopis Prof.Ing.A.Adamus ze VI. Mezinárodní 

konference IMRB v Kanadě, která se věnuje celosvětově oboru báňského zá-

chranářství. Medailon Ing.R.Slabáka je věnován záchranáři Ing.P.Wagnero-

vi a vzpomínce z díla Memento důlních nehod na výbuch na Dole Kohinoor   

v Lomu u Mostu dne 14.listopadu 1946. 

Další článek zpracoval Ing.M.Ferov a vztahu-

je se k prohlídce podzemních objektů v Jihlavě. 

Informace z návštěvy kolegů záchranářů z Rus-

ka a o průtrži CO2 v solném dole v Německu při-

nesl ve svých příspěvcích V.Smička. 

Poslední článek časopisu věnoval jevu 

„Flashover“ Ing.J.Provázek.                                                                     

                                                   redakce ZB


