Z obsahu:
● Hornické slavnosti letos proběhnou 18. září v Karviné
● Jak vrátit vstupenky zakoupené odborovou organizací
● Obyvatelům Evropské unie hrozí energetická chudoba
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Sjednocení kolektivních smluv
Diama a OKD je jednou z priorit
říká předseda OS PHGN Rostislav Palička
Okurková sezóna netrápila v létě pracovníky odborového svazu. Konkrétně
v srpnu usilovně pokračovali v přípravách podkladových materiálů a organizačního zajištění řady důležitých akcí, které se uskuteční v září. A právě o
nich HGN hovořil s předsedou Odborového svazu PHGN Rostislavem Paličkou.
Můžete se zmínit o nejdůležitějších akcích,
které svaz v září čekají?
Patří k nim bezesporu každoroční vyhodnocení spolupráce mezi Českým báňským úřadem a
naším odborovým svazem. Letos se uskuteční
7. září v hotelu Harmonie v Luhačovicích. Budeme se navzájem informovat o předpokládaném
vývoji báňského průmyslu v návaznosti na surovinovou politiku a státní energetickou koncepci a o situaci v hnědouhelném a černouhelném hornictví. Dojde rovněž k vyhodnocení a
předání ocenění Zlatý Permon za bezpečnost
práce za rok 2020, kterou převezme dlouholetý
zaměstnanec a odborář, kolega Josef Vaverka
ze Sokolovské uhelné, provoz Kamenolom.
Tím ale výčet akcí nekončí, že?
Pro nás je nejdůležitější akcí rada odborového svazu, která se uskuteční 15. září v hotelu
Harmonie 2 v Luhačovicích. Budeme jednat o
čerpání rozpočtu za první pololetí. Očekáváme
diskusi o tom, jak probíhá příprava prodeje
hotelu Harmonie 2. Členové rady dostanou
kompletní přehled o tom, co se v této otázce
zatím udělalo, jak dopadly odhady hotelu. Rozhodnutí o prodeji vychází z poznatku, že v budoucnu bychom museli do tohoto hotelu vložit
velké investice. O svěřený majetek se zodpovědně staráme. Hotel Harmonie I je po rekonstrukci bazénové haly v plné činnosti. Osvědčily
se výhodné nabídky a slevy pro naše členy,
které jsme připravili, a jejich propagace ve
svazovém časopisu HGN. Máme radost, že je
hotel kapacitně plně vytížen. Budu radu rovněž
informovat, že na vyznamenání Jiřího Agricoly
jsme doporučili předsedu Sdružení odborových
organizací Diamo Bohdana Štěpánka. Vyznamenání převezme 5. října z rukou vicepremiéra
Karla Havlíčka na Českém báňském úřadu.
Součástí jednání rady bude i připomenutí tradičního Dne horníků a uctění památky zaměstnanců, kteří při práci v dole zahynuli.
V září se zúčastníte další akce, tentokrát ve

Stráži pod Ralskem. O čem tam budete jednat?
Hned 2. září záři budeme se svazovou právničkou Markétou Marinkovou a svazovým inspektorem bezpečnosti práce Ivo Kavkou budeme ve Stráži pod Ralskem jednat o sjednocení kolektivních smluv státních podniků Diamo a OKD. Odborový svaz se na tom bude podílet po právní stránce a svým zastoupením.
Pro budoucnost je to velice důležité, protože
kolektivní smlouva OKD platí pouze do konce
roku 2022 a je prospěšné začít s přípravou
nové smlouvy již dnes. První den budou jednat
odboráři z Diama a Sdružení hornických odborů hovat. Stěhování ale není na pořadu dne. ZůOKD. Druhý den za účasti vedení státního pod- stáváme nadále v bývalém Domě odborových
niku Diamo budeme v této debatě pokračovat. svazů, dnes Domu Radost v Praze. Uzavřená
smlouva s novým majitelem nám zajišťuje poJednání s vedením Diama nebylo zřejmě po- byt do roku 2025. Platíme stálé nájemné, ale
slední, že?
poplatky za služby rostou, proto uvažujeme
Ano, 20. září budeme v Luhačovicích společ- pořízení vlastních kanceláří.
ně hodnotit plnění dohody o spolupráci uzavřené na počátku roku Do Diama přecházejí stov- Odborovému svazu se podařilo dojednat s vláky zaměstnanců a odborové organizace OKD a dou předčasné důchody pro další skupinu hluje pro nás důležité podílet se i v budoucnu na binných horníků OKD. Nehrozí, že by si to vláda
jejich činnosti a rozšířit působnost odborového rozmyslela?
svazu do Diama právě prostřednictvím kolektiv- Je to jistá věc, ministryně práce Jana Maláčoních smluv. Diamo ještě převezme provozy, vá již dohodu podepsala. Osobně jsem s vedekteré jsou dnes pod Palivovým kombinátem ním OKD podepisoval první část oznamovacích
Ústí, do kterého budou zřejmě časem zahrnuty dopisů pro zaměstnance, aby si to mohli ověřit
také hnědouhelné lomy. Tato dohoda zajišťuje na České správě sociálního zabezpečení. Je
odborovému svazu a zaměstnancům výhody. důležité zmínit, že taková věc se podaří pouze
Je to významné pro celou oblast černého i hně- ve spolupráci se zaměstnavatelem v tomto
dého uhlí. Oceňujeme, že vedení státního pod- případě OKD. Rozhodující byla ochota ministryniku Diamo je v tomto ohledu velice vstřícné. ně práce Jany Maláčové a pracovníků ministerV rámci tohoto setkání dojde k ocenění zaměst- stva. Konečný seznam zaměstnanců je rovněž
nanců za vynikající výsledky dosažené v BOZP připravený, jedná se asi o 200 horníků. Tato
a budeme i zde jednat o možnostech sjednoce- akce probudila některé bývalé zaměstnance
ní našich kolektivních smluv.
OKD a naše právní oddělení intenzivně odpovídá na dotazy a vysvětluje, zda na předčasný
V minulých číslech HGN jste informoval, že důchod mají nebo nemají nárok a proč. Nárok
odborový svaz uvažuje o změně sídla. Nyní se z mají pouze hlubinní horníci, kteří v době, kdy
budovy Radost stěhuje ČMKOS Bude se stěho- ministryně Maláčová podepisovala rozhodnutí
vat také odborový svaz?
o předčasných důchodech, byli v pracovním
V této chvíli zvažujeme, kde by se daly pořídit poměru v OKD a pracovali v podzemí.
kanceláře, do kterých by se svaz mohl přestěPetr Kolev

Hornické slavnosti OKD 18. září:
pieta, bohoslužba i hudební
zábava se vstupem zdarma

Den horníků se slaví každý rok v září. Foto: archiv
Zachování letité tradice, ale i poděkování za odvedenou práci a samozřejmě uctění těch, co při ní položili své
životy. To je smyslem Hornických slavností OKD 2021 v Karviné, které obsahově i programově navazují na dřívější Dny horníků pořádané v tomto regionu.

spolupracovníky.
Kulturní program je plánovaný do Parku B.
Němcové ve Fryštátě, kde se na pódiu od
14:30 postupně představí zpěvačka Anna K,
Tereza Mašková, skupina NEBE, Petr Bende a
program uzavře skupina BUTY. Nebudou ani
chybět stánky s občerstvením. Vedení společnosti OKD opět věnuje zaměstnancům poukaz
na odběr dvou nápojů zdarma. K vyzvednutí
bude přímo v dějišti Hornických slavností, ve
stanu OKD po předložení ASEP karty.
Těšit se mohou i děti. Také letos je pro ně
připraven ve spolupráci s Nadací OKD bohatý
zábavný program plný překvapení, dárků, a
především nezapomenutelných zážitků v Nadačním městečku.

PRAHA: Vyšla nová příručka „Pracovní úrazy:
správná praxe pro malé a střední podniky“,
která je určena zaměstnavatelům, zvláště těm
s menším počtem zaměstnanců, u kterých
nepůsobí odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik. Shrnuje základní práva
a povinnosti v oblasti pracovních úrazů – zaměstnavatelů, zaměstnanců, orgánů inspekce
práce a pojišťovny, u které je zaměstnavatel
pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu
způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí
z povolání. Příručku vydal Výzkumný ústav bezpečnosti práce a je volně k dispozici ke stažení
na: https://vubp.cz/nova-prirucka-pracovniurazy-ke-stazeni/. Odborový svaz PHGN doporučuje odborovým sdružením distribuovat příručku na základní odborové organizace a závodní
inspektory bezpečnosti práce.
HAVÍŘOV: Stálá výstavní expozice „Historie
psaná uhlím“ věnující se havířům i po nich pojmenovaném městě je otevřená v prostorách
po bývalém Muzeu Těšínska a hudebním oddělení městské knihovny. Při příležitosti 60. výročí
neštěstí na Dole Dukla zde probíhá i představení publikace o této nešťastné události. Na expozici s bezbariérovým přístupem na návštěvníky
čekají jak technické exponáty, tak panely přestavující slovem i obrazem významné šachty
Ostravskokarvinského revíru, a to především
v 50. a 60. letech minulého století. Nechybí ani
dvě desítky kronik přímo z Dolu Dukla. Mezi ně
se zařazuje i brožura s názvem „Dukla 1961“
zabývající se historii šachty v Dolní Suché, popisující zdejší mimořádnou událost ze 7. července před šedesáti lety.

Z regionů

KARVINÁ: Kostel sv. Petra z Alkantary z roku
1736 pokleslý v důsledku hornické činnosti o
sedmatřicet metrů a nahnutý bezmála o sedm
stupňů jižně od své svislé osy je nejsvětovější
Hornické slavnosti 2021 začnou 18. září
místo regionu. Stavba zachráněná díky rekultiv 10 hodin pietním aktem u pomníku obětí
vační činnosti společnosti OKD patří k vítězům
havířské profese na Univerzitním náměstí, po
druhého ročníku Cen cestovního ruchu Moravněm následuje průvod krojovaných horníků,
skoslezského kraje. Barokní kostel dnes předzástupců těžařů a jejich hostů centrem města
stavuje poslední vzpomínku na původní Karvido kostela Povýšení sv. Kříže, kde bude v 11
nou i její čtvrť Solca.
hodin sloužena mše za zemřelé kamarády a
(Horník, měsíčník OKD) KARVINSKO: V návaznosti na převzetí dolů na
Karvinsku se státní podnik Diamo rozhodl
vstoupit do Spolku svatá Barbora a tím podpořit jeho činnost. Spolek pomáhá osiřelým dětem a rodinám horníků a dalších zaměstnanců
dolů. Státní podnik Diamo se již účastnil členské schůze, kde se mimo jiné schvaloval roční
plán činnosti a pravidla poskytování příspěvků.
Podnik má po schůzi zástupce jak ve výboru
spolku, tak v revizní komisi.
Film „Nová šichta“ režiséra Jindřicha existenciální tíseň, proměny a odcizení práce OSTRAVA: Sídlo odštěpného závodu ODRA –
Andrše se dostal do širšího výběru na v současné ekonomice a adaptabilitu člověka Důl Louis, který je v Ostravě známý spíše jako
Jeremenko, si letos připomíná 130 let od zaloNejlepší evropský dokument roku, ve světě bez silné záchranné sítě.
žení. Důl vznikl v blízkosti Vítkovických železá„Film
vznikal
po
dobu
téměř
čtyř
let.
Začali
který vyhlašuje Evropská filmová akajsme intenzivně natáčet v roce 2017, těsně ren v roce 1891 v souvislosti se zvýšenou podemie. Dokument má šanci získat před uzavřením dolu Paskov,“ uvedl režisér ptávkou po kvalitním černém uhlí pro výrobu
Evropskou filmovou cenu, obdobu Jindřich Andrš.
koksu a železa. Dnes je jediným funkčním doamerických Oscarů. Za distribuční Snímek Nová šichta už má na svém kontě lem v Ostravě.
společnost Artcamfilms informovala celou řadu ocenění. Režisér Andrš například STRUPČICE: V bezprostřední blízkosti oblíbené
Hedvika Petrželková.
získal Cenu innogy pro objev roku České filmo- rozhledny Maják ve Strupčicích postavili zavé kritiky, dále vybojoval tři ceny na Mezinárod- městnanci společnosti Rekultivace novou vySnímek Nová šichta zachycuje osud propuš- ním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava a hlídku na lom Vršany. Vidět je odtud jak aktivní
těného horníka Tomáše Hisema, který se zkou- dvě ocenění v německém Lipsku na vůbec lom, tak probíhající i již dokončené rekultivace
ší v padesáti rekvalifikovat na počítačového nejstarším festivalu dokumentárních filmů v okolí. Nová vyhlídka je doplněna tabulí s informacemi o lomu Vršany. Novými informacemi
programátora.
DOK.
Český film ukazuje vztah centra a periferie,
(red) byly doplněny i tabule vedle rozhledny.

Film Nová šichta má na kontě řadu cen
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Covid — vracení vstupenek na kulturní
akce zakoupených odborovou organizací
Nároky při zrušení kulturních akcí v souvislosti
s epidemií koronaviru označovaného jako SARS
CoV-2 (dále jen „covid“) upravuje především:
• Zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru
označovaného jako SARS Cov-2 na oblast kulturních akcí, dále jen „Zákon“ a
• Zákon v novelizovaném znění, tj. ve znění
zákona č. 448/2020 Sb., dále jen
„novelizovaný Zákon“.
Kulturní akcí se rozumí kulturní festivaly, přehlídky a obdobné kulturní akce. Bezpochyby
sem spadají i divadelní představení.
Novelizovaný Zákon se použije na kulturní akce
s předpokládaným termínem konání do 30. září
2021. V návaznosti na novelizaci je třeba mít
na zřeteli to, že podstatné při zkoumání nároků
jsou dva časové údaje, a to kdy došlo k platbě
a kdy se měla původní zrušená akce konat.
U akcí, které se měly konat v době od 2. listopadu 2020 do 30. září 2021 a byly uhrazeny v
době po 2. listopadu 2020, platí vše dále uvedené podle Novelizovaného Zákona. Jestliže se
ale akce měla konat mimo uvedený časový
rámec nebo k platbě došlo v jinou dobu, může
být situace složitější. Mohou nastat případy,
kdy se bude postupovat podle Zákona (tj. v
původním znění), což může mít dopad zejména
na konec ochranné doby (dřívější). Z praxe také
známe případ, který se vzhledem k časovým
souvislostem zcela vymanil z působnosti Zákona i novelizovaného Zákona a pak by měly strany postupovat podle občanského zákoníku.
Zákon i novelizovaný Zákon, stanoví ochrannou
dobu, po kterou není pořadatel kulturní akce
povinen vrátit vstupné. Jde jak o vstupné uhrazené zákazníkem, tak i o vstupné uhrazené v
jeho prospěch. Jestliže odborová organizace
nakoupila vstupenky pro jasně dané zájemce
(členy, rodinné příslušníky apod.), budou zákazníky dané osoby. Pokud by ale nakoupila určitý
počet vstupenek, aniž by bylo předem známo,
pro které konkrétní osoby, bude zákazníkem ve
smyslu zákona odborová organizace. Toto rozlišení je podstatné pro další nároky – viz níže.

Ochranná doba
Ochranná doba počíná běžet dnem oznámení
pořadatele o zrušení kulturní akce prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků
(např. na webových stránkách) a končí podle
Zákona dnem 31. října 2021 a podle novelizovaného Zákona dne 31. října 2022.
Ve stanovených případech může však skončit
dříve – viz níže.
Jestliže byla kulturní akce zrušena, má zákazník v zásadě dvě možnosti:
1) Požádá pořadatele o poukaz na kulturní
akci. Pořadatel je pak povinen poukaz vydat s
tím, že poukaz:
• má hodnotu minimálně uhrazeného vstupného
• je platný po dobu trvání ochranné doby
• obsahuje stanovené náležitosti
• musí být vydán do 1 měsíce od žádosti zákazníka.
Zákazník však nemá povinnost poukaz využít, i
když si o něj požádal.

Zákon výslovně neupravuje situaci, kdy pořadatel nabízí stejnou akci v jiném termínu s tím, že
původní vstupenky jsou platné. Podle našeho
názoru není zákazník povinen se takové akce
zúčastnit a nevyužitím této nabídky tak neztrácí
nárok na výplatu uhrazeného vstupného po
skončení ochranné doby.
Lze očekávat, že tento postup zvolí odborové
organizace jen výjimečně – jen když je o to
požádají konkrétní osoby. Pokud však odborová
organizace celou akci plánovala jako výlet,
zájezd, s hromadnou účastí, těžko by organizovala tutéž akci se stejným obsahem a stejnými
lidmi v jiném termínu.
2) Nevyužije možnosti požádat o poukaz a požádá o vrácení uhrazených plateb po skončení
ochranné doby.
Po skončení ochranné doby je pořadatel povinen zákazníkovi na základě jeho žádosti vrátit
uhrazené platby, a to nejpozději do 14 dnů od
skončení ochranné doby. Upozorňujeme, že o
vrácení si musí zákazník požádat, pořadatel
není povinen platbu vrátit automaticky. Zákazník si může o vrácení požádat kdykoliv, nemusí
se žádostí čekat na uplynutí ochranné doby, ale
peníze mu budou vráceny až ve stanovené
lhůtě.
Z výše uvedeného obecného postupu existují
výjimky:
1) Je-li zákazníkem osoba, která splňuje určité
podmínky, může požádat o vrácení vstupného
ihned. V takovém případě ochranná doba končí
na základě této žádosti. Jedná se o osoby:
• držitel průkazu osoby se zdravotním postižením
• osoba vedená v evidenci úřadu práce jako
uchazeč o zaměstnání
• těhotné
• osoba čerpající mateřskou nebo rodičovskou
dovolenou
• osoba starší 65 let
• osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě.
Podmínky musejí být splněny ke dni oznámení
pořadatele o zrušení akce (nikoliv ke dni, kdy
se měla konat nebo ke dni, kdy zákazník žádá
o vrácení platby).
Pořadatel může požadovat, aby žadatel tvrzenou skutečnost prokázal. Je-li osobou, která s
pořadatelem jedná, přímo fyzická osoba, nečiní
tato úprava v praxi problémy.
Ale pokud vstupenky kupovala odborová organizace, je situace obtížnější a dostáváme se
zde k tomu, kdo je zákazníkem. Pokud odborová organizace nakoupila lístky, aniž by bylo
předem stanoveno pro koho, je zákazníkem
ona a nemohou tedy u ní nastat uvedené kvalifikované důvody (někdy nepřesně označované
jako „liberační“), aby mohla uplatnit požadavek
na dřívější úhradu než 14. listopadu 2021 (při
postupu podle Zákona) či 14. listopadu 2022
(při postupu podle novelizovaného Zákona).
Jestliže ale odborová organizace nakoupila
vstupenky pro konkrétní osoby, bylo vstupné
uhrazené ve prospěch těchto osob a lze tedy
uplatnit kvalifikované důvody. Ale pořadatel má
i zde právo požadovat jejich prokázání. Jaký
způsob prokázání bude požadovat, je na něm.
Může požadovat např.:
• čestné prohlášení předsedy odborové organi-

zace, že uvedené údaje prověřil,
• čestné prohlášení jednotlivých osob,
• předložení kopií dokumentů prokazujících
tvrzené skutečnosti,
• nahlédnutí do dokumentů prokazujících tvrzené skutečnosti,
volba v této věci je na pořadateli. Pořadatel i
odborová organizace musejí dbát ochrany
osobních údajů, např. tím, že začerní ty chráněné informace o konkrétní osobě, které nejsou
relevantní.
Odborové organizaci v takové situaci doporučujeme obrátit se na pořadatele a vyjasnit si, jaký
způsob prokázání požaduje.
2) Pokud pořadatel:
a) nesplnil povinnost vydat zákazníkovi poukaz
do 1 měsíce od jeho žádosti nebo
b) nenabídl zákazníkovi do 6 měsíců od vydání
poukazu náhradní kulturní akci s termínem
konání do 31. října 2021 (při postupu podle
Zákona) či do 31. října 2022 (při postupu podle
novelizovaného Zákona),
končí ochranná doba nesplněním povinnosti
pořadatele a zákazník může požadovat vrácení
platby ihned. I zde platí čtrnáctidenní lhůta pro
vrácení veškerých uhrazených plateb.
Upozorňujeme také na to, aby si odborová organizace ujasnila, kdo je jejím smluvním partnerem a kde svoje nároky uplatňovat. Pokud
byly vstupenky nakoupeny přímo v divadle,
problém by neměl nastat. Komplikovanější
situace nastává, při nákupu přes portály, popř.
prostřednictvím jiných subjektů. Je třeba odlišit,
kdy je jiný subjekt přímo smluvním partnerem a
kdy pouze „výdejním místem“.
Pokud původní termín akce a nákup vstupenek
vybočuje z termínů uvedených v odstavci 4
tohoto článku (termín konání akce v době od 2.
listopadu 2020 do 30. září 2021, úhrada po 2.
listopadu 2020), takže připadá do úvahy, že by
se na věc mohl vztahovat Zákon (ve znění před
novelou) či „pouze“ občanský zákoník, doporučujeme, aby odborová organizace věc konzultovala s právním referátem OS PHGN.
Mgr. Markéta Marinková, JUDr. Antonín Těšík,
svazoví právníci
Poznámka:
Časová působnost zákona č. 247/2020 Sb.
před jeho novelizací provedenou zákonem č.
448/2020 Sb. byla limitována, zákon se vztahoval na kulturní akce konané ode dne jeho
účinnosti – 19. května 2020 do 31. října 2020,
a to za podmínky, že na tyto akce bylo vstupné
uhrazeno do 19. května 2020.
Zákon č. 448/2020 Sb., který nabyl účinnosti
2. listopadu 2020, pak možnost postupovat
podle zákona č. 247/2020 Sb. rozšířil na kulturní akce s termínem konání od data účinnosti
– 2. listopadu 2020 až do 30. září 2021 a kromě kulturních akcí, na něž bylo vstupné uhrazeno po 2. listopadu 2020, byl díky přechodnému
ustanovení (Čl. II bodu 2) režim zákona vztažen
i na akce, na které bylo vstupné uhrazeno po
19. květnu 2020 až do 2. listopadu. Zároveň
však byla zákonem č. 448/2020 Sb. zrušena
působnost zákona ve vztahu kulturním akcím,
na něž bylo vstupné uhrazeno před 19. květnem 2020.“
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ETUC: Návrhy Komise povedou k prohloubení
energetické chudoby mezi obyvateli EU
Energetická chudoba, jak varovala
Evropská konfederace odborových
svazů (ETUC), by se mohla vlivem
změn legislativy navrhovaných Evropskou komisí, které mají za cíl snížit
emise skleníkových plynů do roku
2030 o 55 % oproti roku 1990, dále
prohloubit. Obavy mají i další svazy
nebo také europoslanci.
K návrhům Komise se, stejně jako evropští
ministři životního prostředí, vyjádřily skepticky i
odborové svazy. A to zvláště k vytvoření druhého systému na obchodování s emisními povolenkami, do kterého mají spadat sektory silniční dopravy a vytápění.
„Zvýšení nákladů u benzínových pump o
5 eur a o 35-40 eur za měsíc na účtech za
energie se negativně projeví v rozpočtu pracovníků,“ domnívá se Ludovic Voet, tajemník ETUC
s tím, že obnovitelné alternativy nejsou v současnosti pro domácnosti dostupné.
Stejného názoru je i Silke Ernst, vedoucí ně-

meckého odborového svazu IG Metall. Sarah
Mekjanová z Climate Alliance, nevládní organizace bojující proti energetické chudobě v Evropě, je pak pro přezkoumání návrhu Komise a
jeho dopadu na obyvatele EU.
Pokud budou návrhy Komise přijaty, zvýší se
podle dat ETUC roční náklady průměrné domácnosti o 373 eur na dopravu a o 429 eur na
vytápění, a to při ceně emisní povolenky na
úrovni 170 eur/t CO₂. Nutno podotknout, že
tato cena povolenky je velice vysoká.
Pro srovnání: Německo zavedlo systém, který
zpoplatňuje sektory silniční dopravy a domovního vytápění, přičemž od počátku letošního roku
je cena za vypuštěnou tunu CO₂ nastavena na
25 eur. Cena se bude postupně navyšovat do
roku 2025, kdy má činit 55 eur/t CO₂. Posléze
se mají povolenky dražit. Komise se netajila
tím, že se zavedeným německým systémem
inspirovala.
Frans Timmermans, místopředseda Evropské
komise pro klimatickou politiku uvedl, že pro
zmírnění dopadů na ekonomicky slabší skupinu
obyvatel bude vytvořen sociálně-klimatický

STEM: Čtvrtina domácností musí
kvůli vytápění omezit jiné výdaje
Kvůli nákladům na vytápění musí
22 procent českých domácností omezit jiné výdaje. Dvě pětiny lidí pak
v zimě některé části bytu či domu nevytápí tak, jak by jim to vyhovovalo.
V obývacím pokoji Češi nejčastěji udržují teplotu 22 stupňů Celsia. Vyplývá
to z průzkumu agentury STEM pro organizaci Ashoka ČR a SR.
„Z kombinace obou položek vyplývá, že 15
procent domácností redukuje jak jiné výdaje
domácnosti, tak teplotu v jiných částech domu,“ uvedli statistici.
Úsporná opatření zavádějí častěji starší lidé.
Například téměř polovina lidí starších 60 let
nevytápí optimálně některé části domu.
Více než tři pětiny Čechů mají v nejčastěji
užívané místnosti teplotu alespoň 22 stupňů
Celsia. Přesně na tuto teplotu vytápí čtvrtina
lidí. Podle STEM to svědčí o tom, že proti v Evropě standardně optimalizované teplotě
20 stupňů Celsia si české domácnosti přetápějí. Méně než 20 stupňů Celsia má v hlavní místnosti šest procent Čechů.

Podle statistiků může být 15 až 20 procent
českých domácností ohrožených takzvanou
energetickou chudobou, přesné informace
ovšem nejsou k dispozici.
V Evropě je podle odhadů takzvanou energetickou chudobou ohroženo 50 až 160 milionů
lidí, což je velké rozpětí způsobené především
tím, že neexistuje shoda na jednotné definici
energetické chudoby.
Neovlivňuje ji totiž pouze příjem domácnosti.
Energeticky chudá může být i domácnost
s vysokými příjmy, která ale má zároveň vysoké
výdaje na energii například kvůli plýtvání nebo
nedostatečným fyzikálním vlastnostem domu.
„Podle veřejně dostupných odborných zdrojů
ke skupinám ohroženým energetickou chudobou nejčastěji patří lidé v důchodovém věku,
kteří žijí ve špatně zateplených velkých domech
a nemají dostatek financí na zateplení, nebo
přestěhování. Přitom jejich potřeba energie je
vzhledem k času strávenému doma a případně
zdravotnímu stavu zvýšená,“ dodala agentura.
(Průzkum STEM se uskutečnil od 26. ledna do
6. února a zúčastnilo se ho 1084 lidí starších
18 let.)
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fond. Do něj má putovat čtvrtina odhadovaného příjmu z druhého systému na obchodování
s emisními povolenkami, který má být zaveden
od roku 2026. Fond má mít mimo jiné za úkol i
to, aby umožnil domácnostem investovat do
energeticky méně náročných domácností.

Energetická chudoba v EU
Podle dostupných dat, jak uvádí server Euractiv, se odhaduje, že energetickou chudobou,
kdy si domácnost například nemůže pohodlně
vytápět svůj příbytek, je postiženo mezi 50 až
125 miliony obyvatel EU a Spojeného království.
Nejhorší situace je v Bulharsku, kde dle europoslankyně Jutty Paulusové má problémy platit
účty za energie okolo 30 % obyvatel. Paulusová
pak uvedla, že sdílí obavy z návrhu Komise, a
to vzhledem k rozdílné kupní síle obyvatel jednotlivých států, přičemž změny by zasáhly stejně celý blok.

(oenergetice.cz)

Rekord! Emisní
povolenky
překonaly hranici
60 eur za tunu
Cena emisních povolenek v Evropské unii poprvé od zavedení systému v roce 2005 překročila 60 eur
(přes 1500 korun) za tunu. Za poslední rok se cena povolenek zdvojnásobila.
K obrovskému nárůstu přispěly ambicióznější cíle Evropské komise pro snižování
emisí a také rekordní ceny plynu.
Emisní povolenky jsou hlavním unijním
nástrojem pro snižování emisí. Od roku
2005 funguje takzvaný evropský systém pro
obchodování s emisemi ETS, v jehož rámci
si znečišťovatelé ovzduší kupují možnost
vypouštět skleníkové plyny.
Dosud si povolenky musely kupovat pouze
elektrárny, velké průmyslové podniky a letečtí dopravci. Nyní Evropská komise chce,
aby se jimi platilo i v silniční a lodní dopravě
nebo u vytápění budov.
Jedním z hlavních dopadů zdražování povolenek na domácnosti je růst cen elektřiny.
Odborníci se domnívají, že na podzim nebo
začátkem roku 2022 citelně stoupne cena
elektřiny pro české domácnosti, a to až o 15
procent.

(red)
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