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Záměr vlády navýšit těžební poplatky na desetinásobek znamená:

Likvidaci těžby hnědého uhlí v České republice
Pokud by s takovým návrhem přišel starosta Litvínova a bývalý poslanec, politický skokan a fanatický odpůrce těžby hnědého uhlí Milan Šťovíček, nikdo by se nedivil. Šokující však je, že zákeřný návrh na zvýšení
úhrad z vydobytých nerostů a z dobývacích prostorů přichází z dílny ministerstva průmyslu a obchodu na podnět ministra financí Andreje Babiše (ANO) a zaštiťuje ho ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek
z ČSSD. Tedy ministr z partaje, která před posledními parlamentními volbami, ale i před těmi minulými, slibovala hornickým odborům, že se zasadí například o zrušení územních limitů a stabilitu hornictví. Sliby chyby, opak je pravdou. Podívejme se tedy podrobně, kde tento nápad
vzniknul, a jaké by měl důsledky, kdyby prošel.
Redakce HGN získala podkladový materiál k úhradám zpracovaný ředitelem
odboru hornictví při MPO Ing. Zbyškem
Sochorem.
Na počátku všeho stojí ministerstvo financí (MF) vedené Andrejem Babišem
(ANO 2011), které navrhuje nový systém
těžebních poplatků, který by prý zjednodušil a zprůhlednil postup při výpočtu.
Veřejné rozpočty by tak údajně získaly
dodatečně více než 3,6 miliardy korun.
Současný systém je prý pro stát nevý-

hodný. Podle ministerstva průmyslu a obchodu jde o rok starý návrh, který MPO
předložilo, ale vláda ho neprojednala.
Na základě výsledků jednání koaliční
rady vlády dne 27. května 2014 bylo
rozhodnuto o přípravě dílčí novely horního zákona, týkající se nové právní úpravy problematiky úhrad z vydobytých nerostů a z dobývacích prostorů. Termín
pro předložení návrhu novely do mezirezortního připomínkového řízení byl stanoven na 30. červen 2014, v případě ús-

pěšného projednání návrhu Parlamentem ČR se počítá s nabytím účinnosti
k 1. lednu 2015. Vzhledem ke lhůtám pro
přípravu návrhu požádal ministr průmyslu a obchodu (MPO) Jan Mládek ministra pro lidská práva a legislativu Jiřího
Dienstbiera (ČSSD) o zkrácení lhůt pro
mezirezortní připomínkové řízení a o výjimku z provedení hodnocení dopadů regulace.

Obce budou údajně
zvýhodněny, důlní společnosti
půjdou ke dnu
V současné době připravuje MPO ve
spolupráci s Českým báňským úřadem
(ČBÚ) paragrafové znění novely a důvodovou zprávu. Cílem novelizace by mělo
být zvýšení příjmů státního rozpočtu
i obcí, zjednodušení způsobu výpočtu
úhrad a zefektivnění kontroly výběru
úhrad. Úhrady z vydobytých nerostů by
měly být vypočítávány nikoli z tržeb, ale
z množství vydobytého nerostu, tj. sazba
krát množstevní jednotka. Jednotka bude
stanovena s ohledem na druh nerostu.
U hnědého uhlí bude výpočet úhrady
prováděn tím způsobem, že sazba bude
vynásobena GJ se zohledněním jakosti
uhlí. Sazby úhrad z vydobytých nerostů
by měly být zvýšeny tak, že celková částka výnosu z těchto úhrad bude činit cca
3 miliardy korun. Největší zvýšení sazeb
se předpokládá u hnědého uhlí – až desetinásobek oproti současnému stavu! U ostatních nerostů by zvýšení mělo
být přibližně dvojnásobné.
Rozdělení výnosu z úhrad z vydobytých nerostů bude změněno. A to tak, že
62 % z výnosu bude určeno do státního rozpočtu (z toho bude 80 % přímým
příjmem státního rozpočtu a 20 % účelově vázáno k nápravě škod na životním prostředí) a 38 % výnosu bude určeno do rozpočtu obcí. Tento poměr byl
zvolen proto, aby obcím garantoval příjem na úrovni roku 2013.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2 A 3

>>> hgn 07/2014

Likvidaci těžby hnědého
se vyplácet dovoz ze zahraničí. Například
v současnosti těžené hnědé uhlí ze stávajících německých dolů není zatíženo
žádným poplatkem.

POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1

Miliardy místo do regionů
potečou do státní kasy
Specifický poměr rozdělení výnosu
bude stanoven pro hnědé uhlí. Vzhledem
k plánovanému až desetinásobnému
zvýšení sazeb by došlo k mimořádnému
zvýhodnění obcí, kterým je tato úhrada
rozdělována. Rozdělení výnosu bude
v tomto případě následující: 8 % připadne obcím a 92 % státnímu rozpočtu.
I toto specifické rozdělení výnosu zabezpečí obcím, že jejich příjem zůstane zachován na úrovni loňského roku.
Sazby úhrad z vydobytých nerostů budou stanoveny přímo přílohou horního
zákona. Dosavadní prováděcí předpis –
vyhláška č. 617/1992 Sb. – bude zrušen.
Správa úhrad bude upravena přímo
v horním zákoně. Nadále bude prováděna přiměřeně dle daňového řádu. Zálohy
na úhrady budou placeny čtvrtletně, přechodná ustanovení upraví postup pro
placení záloh v prvním roce účinnosti novely.
Pro případ mimořádných okolností
bude zachována možnost snížení úhrady
z vydobytých nerostů na žádost organizace.
Úhrady z dobývacích prostorů budou
zvýšeny na 1000 korun za každý započatý hektar plochy dobývacího prostoru
na povrchu. V současnosti organizace
platí tuto úhradu ve výši 100 korun.
Úhrady z dobývacích prostorů budou nadále příjmem obcí. Toto zvýšení má kompenzovat obcím změnu v poměru rozdělování výnosu z úhrad z vydobytých nerostů a ve výsledku by mělo zaručit, že
celkové příjmy obcí z obou typů úhrad
vzrostou.
Návrh byl zpracován v souladu s instrukcí tajemníka Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii podle stavu
k 11. červnu 2014.

Pět kritických bodů k záměru
10krát navýšit platby za těžbu
hnědého uhlí
Zaměstnavatelé i odbory se shodují
v tom, že vládní návrh přímo ohrožuje
další působení důlních společností a tím
i tisíce pracovních míst v regionech postižených nejvyšší nezaměstnaností v České republice.
Předseda Sdružení odborových organizací CCG Most Jaromír Franta proto
vypracoval a předal na semináři v Mostě
podkladové materiály vládnímu zmocněnci pro Moravskoslezský a Ústecký
kraj Jiřímu Ciencialovi, který slíbil jejich
prezentaci na jednání Rady vlády pro
Státní energetickou koncepci a surovinovou politiku. Materiál odboráři výstižně
nazvali „5 kritických bodů k záměru
10krát navýšit platby za těžbu hnědého
uhlí“:

1. Jde o krok ohrožující energetickou
bezpečnost ČR.
Plánovaný zásah ve svých důsledcích
radikálně sníží tržní konkurenceschopnost uhlí, a tedy zlikviduje těžbu hnědého uhlí v České republice. Za aktuální
situace geopolitické (Ukrajina a ruský
plyn) a mezinárodně ekologické (Německo a jaderná energie) jde o zásah, který
ohrozí energetickou i ekonomickou bezpečnost ČR.
2. Příjmy státního rozpočtu nezvýší,
ale sníží.
Motivem změny je snaha zvýšit příjem
státního rozpočtu. Ve skutečnosti ho sníží, neboť návrh je založen jen na čistě
aritmetické úvaze – 10x zvýšit poplatek
znamená 10x vyšší příjem. Desetinásobek ale převyšuje hranici, kdy je ekonomický subjekt schopen nalézt vyváženost
mezi daňovou zátěží a přirozeným ziskem. Proto těžební firmy omezí nebo
zastaví těžbu, což sníží jejich odvod na
daně z příjmu i DPH.
3. Zásah zvýší nezaměstnanost
v citlivých regionech.
Ekonomicky ohrožené těžební firmy
budou donuceny omezit těžbu, propustí
část horníků a omezí nebo zruší nákup
služeb včetně oprav a odběrů nové techniky, což dopadne na další české podniky,
mimo jiné strojírenského charakteru. Neekonomičnost těžby sníží dobrovolnou
podporu, kterou těžaři poskytují obcím
a krajům, takže budou ohrožena další
pracovní místa v již nyní postižených lokalitách.
4. Zvýšený odvod zaplatí 1,5 milionu
občanů ČR v ceně tepla.
Okamžitě skokově zdraží ta část zásob hnědého uhlí, kterou i nadále budou
těžaři schopni za ekonomicky únosných
podmínek dobývat. Navrhované zvýšení
úhrad z vytěženého uhlí se proto přirozeně promítne do ceny hnědého uhlí
a produktů z něj vyráběných, především
do ceny tepla (na ceně tepla z uhlí je závislých 1,5 milionu občanů ČR). V důsledku se změní i primární trh s energetickými surovinami, kdy domácí hnědé
uhlí ztratí konkurenceschopnost a začne

5. Jde o krok diskriminační,
který povede k arbitrážím
a stížnostem u Ústavního soudu.
Nápad selektivně zatížit těžbu hnědého uhlí 10x vyšším poplatkem a ostatní
těžební firmy jen 2x vyšší sazbou je diskriminační krok zaměřený pouze proti
jednomu – a navíc u nás nejrozšířenějšímu – sektoru těžby. Kromě toho kolize
s tzv. Horním zákonem umožní firmám
efektivní obranu u Ústavního soudu nebo
u mezinárodních arbitráží. Systémově jde
o krok nekoncepční, neboť správně by
mu mělo předcházet schválení Státní
energetické koncepce.

Vyjádření odborových předáků
z postižených regionů
Redakce HGN získala vyjádření předsedů odborových organizací z hnědouhelných důlních společností, které by
nejvíce poškodil záměr vlády desetinásobně zvýšit úhrady z vydobytých nerostů a dobývacích prostorů.
JAROMÍR FRANTA,
předseda Sdružení odborových
organizací CCG Most:
„Tento návrh
na úpravu úhrad
považujeme za
zcela
nekoncepční. Rezignace na domácí
uhlí v nastávající
nejistotě dodávek surovinových zdrojů dramaticky
sníží
energetickou
bezpečnost ČR.
Dosavadní cena byla stanovena s ohledem na stabilitu a perspektivu z hlediska
spotřebitele, těžaře, obce, státu. Iluze
zbrklého navýšení příjmu státního rozpočtu se již v krátké době ukáže jako těžká
a bohužel také těžce napravitelná ztráta.
Zvýšení už tak vysoké nezaměstnanosti
a snížení podpory obcím bude pro celý
region devastující.
Společně se schválenou malou novelou Horního zákona, která spočívala ve
vyjmutí vyvlastňovacích paragrafů, alibistickým odsouváním schválení reálné
energetické koncepce a surovinové politiky státu jde o další devastující krok proti
těžebním organizacím. Neradi bychom
nabyli dojmu, že jde o cílevědomou likvidaci domácího nerostného bohatství, zejména pak hnědého uhlí, a vytvoření prostoru pro drahé dodávky energetických
surovin z nestabilních teritorií či pro obnovitelné zdroje v čele s biomasou, které
prosazuje úzká skupina podnikatelů. Pro-
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uhlí v České republice
to zásadně odmítáme diskutovat o dílčích
úpravách dokumentů, norem a legislativy
potřebných pro fungování energetiky a těžebního odvětví.“

ních míst nejenom v těžebních a servisních organizacích, ale i ve firmách, které
jsou existenčně spojené s těžbou černého a hnědého uhlí.“

JAN SMOLKA,
předseda Sdružení odborových
organizací Sokolovské uhelné, a.s.:
„Odbory Sokolovské uhelné
sledují s mimořádně velikými
obavami debatu
o
navýšení
úhrad za vydobyté
nerosty,
která má být navíc
uzavřená
v nepřijatelně
krátkém termínu. Navýšení
úhrad za vydobytý nerost v připravované
výši je pro naši společnost likvidační.
Zvýšení odvodů může mít výrazný dopad
na hospodaření firmy, zvýší se tlak na
snižování zaměstnanosti, uzavírá se prostor pro kolektivní vyjednávání v oblasti
růstu mezd a ostatních benefitů zaměstnanců. Zvýšení odvodů také znamená
omezení zdrojů ze společnosti do regionu, který se již nyní potýká s vysokým
růstem nezaměstnanosti, s nejmenším
průměrným výdělkem a stálým úbytkem
obyvatel.
Největší firma v tomto kraji, která doposud pomáhala jak finančně, tak i materiální podporou každý rok ve zdravotnictví, kultuře, školství a sportu, bude nucena toto vše zastavit. Dopady v již tak slabém regionu budou nedozírné!
Obracíme se na Odborový svaz
PHGN, Českomoravskou konfederaci odborových svazů, vedení Karlovarského
kraje, poslance a senátory za náš kraj
s žádostí o podporu našeho stanoviska.“

Dopis, který si premiér
za rámeček nedá

JAROMÍR PYTLÍK,
předseda Sdružení hornických
odborů OKD, a.s.:
„Chceme zachovat stávající
systém – hlavně v procentuálním přerozdělení mezi státem a obcemi.
Než
by
se
s čímkoli hýbalo, požadujeme
v první řadě vyřešit surovinovou a energetickou politiku státu a pak se vrátit k zavedení „vyvlastňovacího paragrafu“ do
Horního zákona, včetně vyřešení těžebních limitů v severních Čechách. Jsme
schopni zapojit se do následné debaty
o výši úhrad, které ovšem ve svém důsledku nebudou znamenat ztrátu pracov-

Odborový svaz se znepokojením sleduje, jak se připravuje další existenční
útok na důlní těžební průmysl a potažmo i na energetickou bezpečnost České republiky. Alarmující je, že tento útok
přichází z koaliční vlády, která přislíbila
smysluplný sociální dialog s odbory,
ochranu investic a řešení ekonomické,
hospodářské a sociální krize. Návrh na
zvýšení úhrad však jde přesně opačným směrem. Proto vedení odborového
svazu zaslalo 19. června premiérovi
Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD) dopis,
ve kterém ostře odmítá desetinásobné
zvýšení úhrad ve prospěch státní kasy
a na úkor postižených regionů a zaměstnanců. HGN přináší plné znění tohoto dopisu:
Vážený pane premiére,
ministerstvo průmyslu a obchodu na
základě podnětu ministra financí připravuje dílčí novelu Horního zákona,
která by se měla týkat pouze problematiky úhrad placených těžebními
společnostmi. Všem těžebním společnostem by se mělo procento úhrady z vydobytého nerostu zvýšit na
dvojnásobek, hnědouhelným společnostem až na nepochopitelný desetinásobek.
Tento návrh na úpravu úhrad považujeme za zcela nekoncepční. Společně se schválenou malou novelou
Horního zákona, která spočívala ve
vyjmutí vyvlastňovacích paragrafů,
alibistickým odsouváním schválení
reálné energetické koncepce a surovinové politiky státu jde o další devastující krok proti těžebním organizacím. Je to zároveň krok, který ohrožuje jejich zaměstnance, rozvoj regionů,
cenově
dostupné
teplo
a v neposlední řadě energetickou
bezpečnost a soběstačnost státu.
Neradi bychom nabyli dojmu, že jde
o cílevědomou likvidaci domácího nerostného bohatství, zejména pak
hnědého uhlí, a vytvoření prostoru
pro drahé dodávky energetických surovin z nestabilních teritorií či pro obnovitelné zdroje v čele s biomasou,
které prosazuje úzká skupina podnikatelů. Proto zásadně odmítáme diskutovat o dílčích úpravách dokumentů, norem a legislativy potřebných pro
fungování energetiky a těžebního odvětví.

Pane premiére, požadujeme předložení koncepčního materiálu, jehož
obsahem bude energetická koncepce
a surovinová politika státu postavená
na reálných základech s důrazem na
maximální využívání domácí surovinové základny hlavně s ohledem na
bezpečnostní riziko. Dále jsme přesvědčeni, že do Horního zákona je
bezpodmínečně nutné vrátit vyvlastňovací paragrafy a návrh na zrušení
usnesení vlády č. 444 z roku 1991
o těžebních limitech.
Na základě předložení uvedených
materiálů připouštíme následnou debatu o výši úhrad, které ovšem ve
svém důsledku nebudou znamenat
ztrátu pracovních míst nejenom v těžebních a servisních organizacích,
ale i ve firmách, které jsou existenčně spojené s těžbou hnědého uhlí. To
by znamenalo další zvýšení nezaměstnanosti v regionech, které se
s ní již dnes nejsou schopny potřebným způsobem vypořádat, nárůst
kriminality a státních výdajů na sociální politiku.
Považujeme za správné Vás upozornit, že již nyní odmítáme podpořit
myšlenku na změnu poměru přerozdělení financí z úhrad ve prospěch
státního rozpočtu. Jsme přesvědčeni,
že minimálně 75 % vybraných prostředků musí zůstat v obcích, regionu
a kraji, z kterého jsou úhrady placeny.
Stále ještě věříme, že zvítězí zdravý
rozum nad nepromyšleným způsobem, jak naplnit státní pokladnu, že
nebude nevratně poškozen sektor
energetiky a tím i občané ČR.
S pozdravem Zdař Bůh!
Bc. Jan Sábel,
předseda OS PHGN
¨

Co prosazení vyšších úhrad
(ne)přinese regionům
a občanům:
 Rezignace na domácí uhlí v nastávající nejistotě dodávek surovinových zdrojů dramaticky sníží energetickou bezpečnost ČR.
 Dosavadní cena byla stanovena
s ohledem na stabilitu a perspektivu
z hlediska spotřebitele, těžaře,
obce, státu.
 Iluze zbrklého navýšení příjmu státního rozpočtu se již v krátké době
ukáže jako těžká a bohužel také těžce napravitelná ztráta.
 Zvýšení už tak vysoké nezaměstnanosti a snížení podpory obcím
bude pro celý region devastující.
Text a foto Petr Kolev
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Sošku Zlatého Permona získaly Důl Darkov,
Severní energetická a MND Hodonín
Cena za bezpečnost v hornictví – Zlatý Permon – se
propůjčuje a uděluje subjektům podléhajícím dozoru státní báňské správy
České republiky jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce.
Zřizovateli ceny jsou ČBÚ,
OS PHGN a OS Stavba.
Cenu propůjčuje a uděluje
na základě rozhodnutí komise jménem všech zřizovatelů předseda ČBÚ
v pěti kategoriích.

ný nebo smrtelný úraz. Výkonný ředitel
OKD Dale Ekmark poděkoval za udělení
prestižní ceny Závodu Důl Darkov.
Ivo Pěgřímek vyslovil spokojenost
mimo jiné nad tím, že u předávání ceny
byly přítomny odbory, jmenovitě předseda Sdružení hornických odborů Jaromír
Pytlík. „Jsem přesvědčen, že do oblasti
společenského a veřejného zájmu v oblasti bezpečnosti mají odbory co říct,”
uvedl a dodal, že by si přál, aby společenský tlak na hornictví nebyl přenesen
do oblasti bezpečnosti.
Na snímku náměstek předsedu ČBÚ JUDr. Pavel Dvořák (druhý zleva) a předseda OS PHGN Bc. Jan Sábel (první zprava)
předávají sošku Zlatého Permona zástupcům Severní energetické, která toto ocenění získala poprvé.

V I. kategorii – hornická činnost prováděná hlubinným způsobem získal sošku
Zlatého Permona – Důl Darkov z OKD,
a.s.
V II. kategorii – hornická činnost prováděná povrchovým způsobem-uhelný
lom získala Zlatého Permona – Severní
energeticka a.s. Most.
Ve IV. kategorii – činnost prováděná
hornickým způsobem včetně těžby nafty
si sošku Zlatého Permona převzaly Moravské naftové doly, a.s. Hodonín.

Důl Darkov oceněn již potřetí
Závod Důl Darkov společnosti OKD
získal toto ocenění již potřetí. Sošku
Permona, který má podle pověstí pomáhat horníkům při jejich práci a přinášet
štěstí, předal řediteli závodu Vladislavu
Szmekovi předseda Českého báňského
úřadu Ivo Pěgřímek. Vítězství ve 12. ročníku této soutěže si darkovští zasloužili za
to, že v hodnoceném roce nebyl v organizaci s průměrným stavem 3200 pracovníků zaznamenán žádný životu nebezpeč-

Severní energetická poprvé
Zlatého Permona získala Severní
energetická a.s. za úspěšné výsledky
bezpečnosti práce v hnědouhelném lomu
Československá armáda (ČSA) v roce
2013.
Představitelé společnosti 18. června
v Mostě převzali ocenění z rukou náměstka předsedy ČBÚ JUDr. Pavla Dvořáka a předsedy OOS PHGN Bc. Jana
Sábela. Samostatná Severní energetická
získává ocenění poprvé.
V lokalitě ČSA vloni nedošlo k žádnému hromadnému ani závažnému úrazu.
Bylo zaznamenáno pouze šest drobných
pracovních úrazů, jejichž příčinou ani
v jednom případě nebylo porušení před(kov)
pisů ze strany zaměstnavatele.

Ochranné nápoje na pracovišti
K ochraně zdraví před účinky zátěže teplem nebo chladem se poskytuje zaměstnanci ochranný nápoj. Ochranný nápoj musí mít odpovídající složení a Nařízení vlády č. 361/2007 ve znění sbírky zákonů č. 93/2012
určuje dle třídy práce složení i množství nápoje.
Nejvhodnějšími nápoji se jeví čistá
voda bez bublinek, bylinné a ovocné
čaje, různé minerální vody a ochranné
iontové nápoje.
V podmínkách OKD se bude jednat
kromě jiných především o slabě nebo
středně mineralizované nápoje, které
mají obsah rozpuštěných pevných minerálních látek od 50 do 500 mg/litr
(patří sem pro představu například vody
jako Toma Natura, Aquilla, Dobrá voda
a další). Středně mineralizované nápoje
s obsahem rozpuštěných pevných minerálních látek od 500 do 1500 mg/litr
(např. Magnesia, Korunní, Mattoni
a další) a pro použití se kombinují se
slabě mineralizovaným nápojem, pramenitou vodou nebo vodou splňující
dané požadavky.

Již při ztrátě 3 litrů za osmihodinovou
směnu je třeba věnovat trvalou pozornost
náhradě minerálních látek, neboť jejich
nedostatek může způsobit nervové a metabolické poruchy. Nebezpečí nastává už
při teplotách nad 28 stupňů Celsia, vyslovené riziko je při teplotách 36 stupňů
Celsia a vyšších. Při vysoké zátěži dosahují ztráty tekutin pocením až 1,5
litru/hod. Optimální by bylo pití 0,2 l každou čtvrthodinu, lépe se vstřebávají
chladnější tekutiny. V létě se doporučuje
teplota nápoje kolem 16 stupňů Celsia,
v zimě 20 – 25 stupňů Celsia. Je dáno,
kolik může nápoj obsahovat maximálně
cukru a kolik daných minerálních látek.
Doporučené množství je 1,5 l až 2,5 l za
směnu a v doplňování tekutin pokračovat
i po směně. Jinde se doporučuje i více
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dle tělesné váhy – muž o váze 80 kg by
měl vypít 3,2 litru tekutin a muž o váze
100 kg by měl vypít až 4 litry.
Při vysokých teplotách přichází tělo
o velké množství vody a v ní rozpuštěné
minerály a ionty. Speciální ochranné nápoje – iontové nápoje dodávají tělu nejen tekutiny, ale i velké množství iontů,
o které tělo přišlo. Iontové nápoje doplňují také energii, vitamíny a minerály. Iontové nápoje se dělí na isotonické, hypotonické a hypertonické. Isotonický nápoj se hodí při intenzívním výkonu nepřesahujícím 60 minut, hypotonické pak při
tělesné aktivitě i v práci zejména delší
než 60 minut. Hypertonické nápoje nejsou pro práci vhodné.
Mezi varovné příznaky nedostatku
tekutin patří: sucho v ústech, pocit žízně,
zvýšená únava, nesoustředěnost v práci, snížená výkonnost, bolesti hlavy, svalové křeče.
Může nastat kolaps, šok, přehřátí organismu. První pomocí je opustit s postiženým horké prostředí, uvolnit mu oděv,
chladit vlažnou vodou, dát mu napít.
Při vážnějších stavech je nutno volat
lékařskou pomoc a stav nepodceňovat,
neboť může dojít k selhání funkcí orgánů.
Je třeba si uvědomit, že silně dehydrovaný člověk je vážně ohrožen na životě.
Ivo Kavka, SIBP

