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MY JSME TO ŘÍKALI, NEPRODÁVEJTE!!! 

 

CENY EMISNÍCH POVOLENEK V EU SE DOSTALY NEJVÝŠE ZA 

14 LET!!! 

 

Londýn - Ceny emisních povolenek v Evropské unii se dnes (13.7.) vyšplhaly na maximum za 14 let a nacházely 
se mírně nad 30 eury za tunu. Informovala o tom agentura Reuters. Zdražování povolenek obecně znamená pro 
evropské elektrárny a továrny dodatečné náklady při spalování fosilních paliv, což má vliv mimo jiné i na ceny 
elektřiny. 

Cílem systému obchodování s emisními povolenkami je snižování emisí skleníkových plynů. Cena povolenky s 
vypořádáním v prosinci 2020 dnes ráno vystoupila až na 30,13 eura, nejvýše od roku 2006. Podle obchodníků 
stojí za zdražováním kombinace faktorů, včetně zhoršeného výhledu u produkce větrné energie a příznivého 
vývoje na akciových trzích. 

"Náš aktuální výhled pro počasí, který ve střední Evropě ukazuje slabý vítr, poskytuje impulz pro růst cen 
povolenek," uvedli analytici ze společnosti Refinitiv. "Analytici akciových trhů očekávají, že evropské akcie 
navážou na páteční růst, navzdory znepokojivému vývoji situace kolem nemoci covid-19 v USA," dodali. 
Zdroj: https://www.kurzy.cz/~nr/tema/6154494.html 

 

 
Nemohu si odpustit tento článek nekomentovat. I vy naši čtenáři a zaměstnanci víte, že nesouhlasíme 
s prodejem povolenek, leda v případě, že se použijí na investice pro Ostravu. Na další prodej povolenek 
v březnu 2020 jsme s kolegou jako členové Dozorčí rady adresovali představenstvu naše stanovisko, kde jsme 
uvedli:  
„Tlak na rychlost rozhodnutí byl ze strany místopředsedy představenstva zdůvodněn předpokladem, že cena 
emisních povolenek bude dále klesat a že je nutné podniknout opatření k ochraně hodnoty aktiv společnosti. 
Skutečnost ukazuje, že propad v cenách emisních povolenek bude pouze krátkodobý a cena emisních 
povolenek již pozvolna roste. (pozn. to jsme sdělovali již v březnu) 
Není známo, že by dozorčí radě ze strany představenstva byla předložena seriózní analýza, která by 
podporovala stanovisko o setrvalém propadu ceny emisních povolenek. Znovu se proto dotazujeme, z jakých 
předpokladů představenstvo vycházelo při své analýze budoucího vývoje trhu s emisními povolenkami a žádáme 
o její zpřístupnění. Existenci takové analýzy předpokládáme, protože věříme, že vedeni zásadou povinnosti péče 
řádného hospodáře, přistupují členové představenstva ke všem svým rozhodnutím informovaně.“ (k dnešnímu 
dni jsme nedostali žádnou analýzu, naopak, jsme označováni nelichotivě).                     Sobolová Alena  
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SANITKA- ŠETŘENÍ NA NESPRÁVNÉM 
MÍSTĚ 
   

Zaměstnavatel sděluje ve svém novém přístupu ke zdraví  
a bezpečnosti GFG:   
-GFG Alliance je rodinná skupina, pro niž je důležité 
dosahovat světových standardů v oblasti bezpečnosti práce, 
ochrany zdraví a péče o zaměstnance 
-GFG funguje globálně bezpečným a odpovědným 
způsobem, který dbá o životní prostředí, zdraví 
zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů, ale i  komunit, ve 
kterých působíme. GFG žádným způsobem neohrozí 
environmentální, zdravotní nebo bezpečnostní hodnoty pro 
zisk nebo výrobu. 
 
Přesto se rozhoduje zrušit firemní sanitku, která je nová 
a má plné vybavení. Jsme proti zrušení a pracujeme na 
řešení.    Jednou z možností je také vypsání výběrové 
řízení na dodavatele lékařské posádky, na činnosti, který 
nyní provádí  EUMEDICA s.r.o. ( jednatelka MUDr. EVA 
USTYANOVIČOVÁ).                               Sobolová Alena 
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                                                                      5 BAREV VE SCHRÁNCE 
                                                                      ANEB CO DĚLAT, KDYŽ VÁM 
                                                                      PŘIJDE OBÁLKA S PRUHEM 
 
Když člověk ve schránce objeví obálku a barevným pruhem, může ho to zaskočit nebo dokonce vyděsit. Takové 
psaní ale nemusí nutně znamenat, že se jedná o soudní obsílku nebo nepříjemnou zprávu od exekutora. Používají je 
také státní instituce nebo třeba firmy. Chcete se dozvědět, co která obálka s barevným pruhem znamená? Náš 
ucelený přehled vám napoví, kdo vám asi píše a co v obálce pravděpodobně najdete.  
Obálky s barevnými pruhy si lidé často asociují s nepříjemnými zprávami. Většinou je ke korespondenci využívá státní 
správa a podle barev rozlišuje důležitost jednotlivých sdělení. Dopisy s pruhy představují speciální typ psaní s doručenkou, 
která informuje odesílatele o tom, že jeho zásilka byla doručena a kdy k tomu došlo. 
Obálku s pruhem však můžete použít i vy, v některých případech může dokonce zvýšit šanci na její doručení. Jsou volně 
prodejné na všech poštách a využít je může kdokoli. 
Obálka s červeným pruhem 
Nejdůležitější jsou obálky s červeným pruhem, které mohou příjemce oprávněně vystrašit. Takovému psaní byste měli 
věnovat zvýšenou pozornost, jeho obsah je totiž ve většině případů velmi důležitý. Může se jednat například o předvolání na 
policii, vzniklé závazky nebo upozornění správy sociálního zabezpečení. 
Zásilka s červeným pruhem může být dodána pouze adresátovi. K převzetí nelze udělit plnou moc, dopis tedy nesmí 
převzít žádný zmocněnec. Adresát navíc musí podepsat dodejku, která se následně odešle zpět odesílateli. 
Obálka se zeleným pruhem 
Dopisy se zeleným pruhem využívá veřejná správa. Mohou obsahovat například soudní výzvy a předvolání k soudnímu 
jednání, platební rozkazy nebo také nařízení exekuce. Kromě toho vám obálku se zeleným pruhem může poslat také 
policie nebo katastrální úřad, případně v ní najdete upozornění na nedoplatek za koncesionářské poplatky. 
Všechny dopisy se zeleným pruhem se posílají doporučeně s dodejkou. Převzetí zásilky tedy musíte podepsat a odesílatel 
následně obdrží potvrzení o doručení. Na tento druh psaní si ale dejte dobrý pozor. Po určité lhůtě totiž bude obálka se 
zeleným pruhem vhozena do vaší schránky a od 11. dne se bude považovat za doručenou. Nemůžete se tedy 
vymlouvat, že vám úřední psaní nedoručili. 
Obálka s modrým pruhem 
Když vám do schránky přijde obálka s modrým pruhem, nemusíte se strachovat. Většinou se jedná pouze o různá oznámení 
informačního charakteru, u kterého odesílatel potřebuje potvrzení, že bylo v pořádku doručeno na danou adresu. Dopisy 
s modrým pruhem využívají orgány veřejné správy, jako jsou například obecní, katastrální, finanční nebo živnostenské 
úřady, soudy, školy, ale také ministerstva. 
Na rozdíl od obálky s červeným pruhem může tento dopis převzít také určený zmocněnec. To často bývá třeba manžel 
nebo manželka, některý z rodičů, dítě, ale klidně také soused. Při převzetí je také nutné podepsat dodejku. Pokud však 
obálka obsahuje také nápis „Do vlastních rukou“, začne plnit roli psaní s červeným pruhem a převzít ji můžete pouze do 
vlastních rukou. 
Obálka s fialovým pruhem 
Dopisy s fialovým pruhem jsou speciálně vyhrazeny pro službu DINO neboli dluhové inkaso obyvatelstva. Takové psaní 
se posílá zpravidla do vlastních rukou jako upozornění, že máte dluh u nějaké firmy. Najdete v něm informace o věřiteli a také 
o výši vašeho dluhu. Obálky s fialovým pruhem zasílá vždy Česká pošta, věřitelem ale může být kdokoliv. 
Pokud vám přijde dopis s fialovým pruhem, svůj dluh můžete uhradit přímo na poště. Kromě toho máte také možnost domluvit 
si zde splátkový kalendář. Za využití služby DINO musí dlužník zaplatit také speciální poplatek, který závisí na výši jeho 
dluhu. Úhrada dluhu přes službu DINO by však měla být vždy výhodnější než řešení tohoto závazku prostřednictvím 
exekutora.  (pokračování strana 4) 
 

https://www.euro.cz/byznys/obalka-dopis-s-modrym-cervenym-zelenym-fialovym-pruhem-1472604
https://www.finance.cz/520087-zdrazeni-balicku-u-cp/
https://www.finance.cz/522624-plna-moc-zastupovani/
https://www.finance.cz/495126-stiznosti-cp/
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NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ PRÁCE NA SVĚTĚ.  
V JAKÉM POVOLÁNÍ JDE NEJVÍC O ŽIVOT? 
 

RYBÁŘ NA MOŘI 
Rybaření v hlubokém moři či oceánu 
je považováno za jedno z nejne-
bezpečnějších povolání vůbec. 
Rybáři čelí neočekávaným přírodním 
vlivům v otevřených vodách, daleko 
od jakékoliv lékařské pomoci, ale také 
manipulaci s těžkými stroji, dlouhé 
pracovní době s minimem spánku a 
fyzicky i psychicky extrémně náročné 
práci. Jde doslova o hru se životem a 
smrtí s vidinou velkých výdělků. 
Nejčastější příčinou úmrtí při 
mořském rybolovu je utonutí, vadné 
vybavení a incidenty související s 
přepravou. Riziko představuje 
zejména zranění těžkým strojem 
nebo zařízením, přičemž 80 % úmrtí 
je způsobeno hypertermií 
(nefyziologické zvýšení teploty 
organismu) nebo přepadnutí přes 
palubu a utonutí.  
DŘEVORUBEC 
Dřevorubectví patří k dalším ex-
trémně nebezpečných profesím. 
Odhaduje se, že míra úmrtí při této 
práci je asi 20 až 30 krát vyšší než u 
jiných průměrných povolání. Dře-
vorubectví je fyzicky velmi náročné. 
Vyžaduje práci především venku a 
často ve vzdálených oblastech, 
daleko od lékařské pomoci. 
Nejčastější nehodou je situace, kdy je 
pracovník zasažen objektem, jako je 
kulatina nebo padající větev. Další 
častým rizikem je neštěstí způsobené 
velkými těžebními stroji, jako jsou 
kombajny a řetězové pily, které jsou v 
oboru běžné. 
PODVODNÍ SVÁŘEČ 
Podvodní svářeči čelí každý den řadě 
nebezpečí, včetně rizika šoku, 
výbuchu, dekompresní nemoci a 
opotřebení zubních výplní. Podvodní 
svařování tak patří mezi nejne-
bezpečnější profese na světě. Za-
městnanci v tomto oboru opravují 
potrubí, lodě, přehrady apod. Jedním 
z největších rizik potápěče svářeče je 
uvěznění pod vysokým tlakem proudu 
vody a následné utopení. 
VÝROBCE MIKROČIPŮ 
Toto povolání se nemusí na první 
pohled zdát jako příliš nebezpečné, 
ale opak je pravdou. Počítačové čipy 
jsou vyráběny s řadou nebezpečných 
chemikálií včetně arsenu. I přesto, že 
výroba čipů nemusí způsobit 
okamžité zranění nebo pracovní úraz, 
představuje spíš negativní účinky na 
zdraví člověka z dlouhodobého 
hlediska. Je dokázáno, že výroba 
mikročipů může způsobovat potraty, 
vrozené vady, rakovinu a nemoci 
dýchacích cest. 
SLÉVAČ V OCELÁRNĚ 
Přestože v ocelárnách je na bez-
pečnost práce kladen celkem velký 
důraz a opatření jsou často přísná po 
celém světě, stále hrozí velké  

riziko pracovních úrazů. Jedním z 
nejčastějších je pád z výšky a zranění 
způsobené zhroucením ocelových 
konstrukcí, nosníků a stěn, ale také 
popálení o rozžhavenou ocel. 
DĚLNÍK V TĚŽKÉM PRŮMYSLU 
Práce v těžkém průmyslu zahrnuje 
manipulaci s velkými a těžkými stroji a 
předměty, které představují největší 
riziko pracovního úrazu. Mezi 
nejohroženější profese patří výroba 
strojů, nábytku a plastu nebo zpra-
cování ocelových konstrukcí a po-
dobných produktů. 
PRACOVNÍK NA ROPNÉ 
PLOŠINĚ 
Exploze Deepwater Horizon a ropná 
skvrna v Mexickém zálivu v roce 2010, 
která vzala životy 11 mužů, 
připomněla, že pracovníci ropných 
plošin mají jednu z nejnebezpečněj-
ších prací na světě, a to jak na moři, 
tak na mimo něj. Výšky, těžké vyba-
vení a nebezpečné materiály jsou jen 
několika riskantními prvky práce. 
Překvapivě největší příčinou úmrtí pro 
ropné a těžební dělníky jsou dopravní 
nehody. Únava, dlouhé a nebezpečné 
cesty do a ze soupravy jsou dva 
důvody, proč k těmto nehodám 
dochází tak často. 
SÍROVÍ HORNÍK 
Horníci, kteří dolují síru v Indonésii, 
pracují za pouhé 3 dolary měsíčně. 
Ano, tři dolary měsíčně, čtete dobře. 
Úkolem jejich práce je vynášet ze 
sopek vysoce toxickou síru. Většinou 
bez jakýchkoliv ochranných pomůcek, 
případně s absolutně nedostačujícími. 
Po několika hodinách strávených 
sběrem síry přímo uvnitř sopky musí 
na zádech vynést až 90 kg síry. Síra 
postupem času decimuje jejich plíce, 
pálí jejich oči a způsobuje bolesti v 
krku a na hrudníku. Tato práce je 
extrémně škodlivá pro jejich zdraví. 
VÁLEČNÝ REPORTÉR 
Ano, i válečný reportér je povolání a 
též patří mezi nejnebezpečnější na 
světě. A je to celkem logické. Ukázat 
světu dění přímo z bojové linie přináší 
velmi vysoké riziko nebezpečí 
zastřelení, únosu, mučení, šlápnutí na 
minu apod. Když jste uprostřed bojové 
akce, jste sice označeni jako novinář, 
ale stále jste nepřítel. 
DOJIČ HADŮ 
Divný název, ale je to tak. Úkolem 
práce dojiče hadů je získat z hada jed, 
aby se z něj následně vytvořilo hadí 
sérum proti uštknutí. Dojič tak 
nasazuje svůj život, aby zachránil 
životy jiných. Jeho pracovní náplní je 
tlačení hadích zubů (pouze u někte-
rých typů) do plastové nádoby a 
získávání jedu. Přestože jsou uplat-
ňována bezpečnostní opatření, každý 
proces dojení je vysoce nebezpečný. 
Míra dojičů, kteří nebyli při této práci 
pokousáni, je překvapivě nízká. 

 
ELEKTRIKÁŘ VYSOKÉHO NAPĚTÍ 
Profese elektrikáře vysokého napětí je 
považována za jednu z nejtěžších prací na 
světě. Vyžaduje totiž velkou rovnováhu a 
sílu, lezení v obrovských výškách s velmi 
těžkým vybavením a často v náročných 
povětrnostních podmínkách. Elektrikáři 
navíc pracují v nepravidelných časových 
intervalech. 
HASIČ 
Hasiči nasazují svůj život pro životy druhých 
téměř každý den. Často se ocitají ve velmi 
nebezpečných a život ohrožujících 
situacích. Čelí škodlivým plynům, silným 
požárům a úniku chemikálií. Jejich práce je 
extrémně náročná. Hasiči mají jedno z 
nejnebezpečnějších povolání vůbec. Jsou 
ohroženi zraněním nebo smrtí v důsledku 
popálenin, vdechování kouře a zhroucení 
budovy. 
PILOT LETADLA A VRTULNÍKU 
Nejčastější zranění pilotů letadel a vrtulníků 
souvisí se špatnými povětrnostními 
podmínkami. Zranění jsou velmi často 
smrtelná. Práce pilota může být extrémně 
náročná a vysoce riziková z důvodu 
psychického stresu a náročného plánování, 
včetně noční práce a fyzického vyčerpání 
STAVEBNÍ DĚLNÍK 
I když se na stavbách hojně používají 
osobní ochranné pracovní prostředky a jiné 
bezpečnostní vybavení, představuje tato 
práce celkem vysoké riziko pracovního 
úrazu. Dělníci často pracují s těžkými 
materiály a navíc ve výškách. Další 
nebezpečí představují ocelové nosníky a 
stěny, které se mohou zhroutit, pády osob z 
výšky nebo do hloubky, srážky dělníků 
nákladním vozem a zasažení elektřinou. 
POKRÝVAČ STŘECH 
Být pokrývačem střech může být náročná 
práce. Pokrývači používají při instalaci a 
opravách různé materiály, např. šindel, 
asfalt a kov. Práce ve výškách a s těmito 
materiály může být velmi nebezpečná, a to 
především v zimních měsících. Pokud dojde 
k zakopnutí a pádu, následek bývá často 
fatální a zranění smrtelná. Vzhledem k 
charakteru pokrývačských prací je pád, 
uklouznutí nebo zakopnutí nejvýznamnější 
riziko pracovního úrazu. Pokrývači se 
vystavují riziku uklouznutí na lešení, žebříku 
nebo střeše, ale také pádu z výšky. Neopo-
menutelným rizikem jsou také letní měsíce 
a vysoké teploty. 
ŘIDIČ Z POVOLÁNÍ 
Řízení vozidel, zejména těch nákladních, je 
nebezpečné z mnoha důvodů. Je to únavná 
práce, která vyžaduje hodně soustředění. 
Nákladní auta navíc váží desítky tun a jejich 
bezpečné zvládnutí není zrovna 
jednoduché. Těžké nákladní vozidlo má 
potenciál způsobit značné škody v případě, 
že nad ním řidič ztratí kontrolu, nicméně 
počty úmrtí těchto řidičů jsou způsobeny 
převážně jinými jedoucí vozidly na silnici. 
Mezi další nebezpečné profese patří horský 
průvodce, popelář a kurýr.  
https://www.bezpecnostprace.info/rizika/nej
nebezpecnejsi-prace-na-svete/ 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hav%C3%A1rie_plo%C5%A1iny_Deepwater_Horizon
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 ul. Vratimovská 689, 707 02, Ostrava - Kunčice, 
 tel. 59 568 6141, 

E-mail:vspor01.ostrava@libertysteelgroup.com 

Mgr. Bc.Sobolová Alena, MBA  ZO ostravská huť 
595 686 141 mobil 774 101 642 alena.sobolova@libertysteelgroup.com 

Verner David  ZO Laboratoře a Výzkum 
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MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA 
REKONDIČNĚ – OZDRAVNÝ POBYT 2020  

PRO ZAMĚSTNANCE, KTEŘÍ JSOU POJIŠTĚNI U ČPZP 

Nabídka jen pro LO 
 

Léčebné programy jsou dotovány ČPZP.  
 

 Lázně Turčianské Teplice – SK - 8denní pobyt 
Léčebný program je zaměřen na léčbu pohybového  
a dýchacího ústrojí s využitím léčebných minerálních 
pramenů. Ubytování ve dvoulůžkových pokojích  
(s KWC a TV) hotelu Aqua, stravování plná penze, 
podáváno bufetovou nebo servírovanou formou. 
Procedury v hotelu Velká Fatra.  
 
Termíny: 10. 8. – 17. 8.  
  17. 8. – 24. 8. 
  24. 8. – 31. 8. 
  31. 8. –   7. 9. 
Na rekondiční pobyt umožní zaměstnavatel čerpat dovolenou, náhradní volno nebo pracovní volno 
bez náhrady mzdy.  
 
Po schválení dovolené nadřízeným na rekondiční pobyt, se hlaste u zodpovědné osoby na vašem 
závodě, včetně požadavku na zajištění rodinného příslušníka. 
Na rekondičně ozdravné pobyty 2020 není zapotřebí potvrzení lékaře preventivní péče.  
Zodpovědné osoby na závodech:       
záv. 10 Koksovna – p.Čuportová/6435              záv. 12 Vysoké pece – p. Pončová/7650 
záv. 13 Ocelárna – p. Šimková/4420                  záv. 14 Válcovny – p. Ponošová/7993 
záv. 3 Údržba – p. Vaňková/3600                       záv. 5 Doprava – p. Sýkorová/4332               
provoz 64 – Ing.Vavroš/3124                                    Ředitelství – p.Hrtoňová/5860, p. Papežová/6029 

Provoz 65 – p. Tomicová/2665                           býv. LDO – p. Janetová/7834 
 

Obálka se žlutým pruhem 
Kromě již zmíněných druhů obálek můžete ve schránce najít také psaní se žlutým pruhem. To slouží k zasílání přístupových 
údajů do ISDS (informační systém datových schránek) pro úřady nebo právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku. 
Takový dopis se označuje jako PIN zásilka. 
Obálka bez barevného pruhu 
Aby bylo vše ještě komplikovanější, v některých případech obálka žádný barevný pruh nemá, i tak ale obsahuje velmi důležité 
psaní. Je totiž možné napsat, natisknout nebo orazítkovat na ni určitý druh služby. Takový dopis, který může být zaslaný 
doporučeně, doporučeně s dodejkou nebo do vlastních rukou, pak plní danou službu. 
Dělat mrtvého brouka se nevyplatí 
Pokud uvažujete o tom, že byste si zásilku s barevným pruhem nevyzvedli, raději na tento nápad rychle zapomeňte. Nemuselo 
by se vám to totiž vyplatit. Doručování písemností při komunikaci s úřady se řídí jasnými pravidly a platí zde obecný předpoklad 
zvaný „fikce doručení“. To znamená, že písemnost se považuje za doručenou i v případě, že ji daný člověk osobně 
nepřevezme. 
Pokud vás pošťák nezastihne doma, nechá vám ve schránce výzvu k vyzvednutí dopisu. I když se ji rozhodnete ignorovat, po 
stanovené době vám psaní doručovatel stejně vhodí do schránky a od tohoto okamžiku se považuje za doručené. 
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