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sEv.EN ENGINEERING mÁ NovÉHo ŘEDItELE
Novým ŘEDItELEm sEv.EN ENGINEERING s.R.o. buDE oD 1. DubNa DaNIEL oppLt
Ve společnosti Sev.en Engineering  působí Daniel Opplt od roku 2018 na pozici Asset manažera. Jeho hlavní pracovní náplní 
bylo dosud zejména technické poradenství v oblasti akvizic a zároveň řízení projektů obnov a oprav na elektrárnách v rámci 
skupiny Sev.en Energy. Jako nový šéf skupinového inženýrinku bude řídit zejména modernizační projekty v elektrárně Chvale-
tice, Počerady i dalších provozech skupiny.

„Největšími akcemi, které nás v letošním roce čekají, jsou zejména úspěšná realizace projektů Oprava B1 a B2  a  Intenzifikace B3 
a B4  v elektrárně Chvaletice a společně s tím projekt Ekologizace bloku B6 v elektrárně Počerady,“ uvedl nový ředitel.
Před nástupem do skupiny Sev.en Energy pracoval Daniel Opplt řadu let na různých pozicích ve společnosti DOOSAN ŠKODA 
Power Ltd. Jako specialista parních turbín má bohaté zkušenosti s významnými tuzemskými či zahraničními projekty například 
v Pákistánu, Turecku, Mexiku či Bosně a Hercegovině.
Daniel Opplt vystudoval Katedru energetických strojů a zařízení Fakulty strojního inženýrství Západočeské Univerzity v Plzni, 
kde v současné době také působí jako externí pedagog. Je ženatý a mezi jeho koníčky patří příroda, myslivost a včelařství.  (red)

V prvních dvou týdnech se způsoby testová-
ní zaměstnanců v  jednotlivých částech sku-
piny lišily. V  těžebních a obslužných společ-
nostech na severu Čech prováděla testování 
externí společnost VIDIA-DIAGNOSTIKA, 
která tyto služby poskytuje i pro veřejnost 
v testovacích stanech ve městech. V  Elektrár-
ně Chvaletice, stejně jako v teplárnách v Klad-
ně a Zlíně měli zaměstnanci možnost využít 
samotestů. Důvodem bylo s ohledem na niž-
ší počty zaměstnanců v těchto společnostech 
ověřit, zda bude tento způsob testování vyu-
žitelný i pro větší počty zaměstnanců ve zbyt-
ku skupiny. Navíc dodavatelé nebyli schop-
ni v odpovídajícím termínu doručit objedna-
né dostatečné množství samotestovacích sad. 
Od 12. týdne, tedy počínaje 22. březnem, už 
se způsob testování zaměstnanců ve skupině 
sjednotil a všichni už nyní mají k dispozici sa-
motestovací sady. 
„Jsem rád, že se nám i přes veškeré překážky, 
které s  sebou hromadné testování zaměstnan-
ců neslo, podařilo všechno zvládnout. V  šibe-
ničním termínu stanoveném vládou a při nedo-
statku testovacích sad na trhu a komplikací ze 

strany dodavatelů se vše nakonec podařilo pře-
devším díky nasazení všech odpovědných za-
městnanců. Nebylo snadné zajistit velké množ-
ství testů, stejně tak jejich následnou distribuci 
mezi zaměstnance. Poděkování zaslouží i všich-
ni ti, kdo na svém pracovišti nebo doma, testo-
vání absolvovali a k  celé záležitosti přistupují 
s velkou odpovědností,  i když se nejedná  o ni-
jak příjemný zážitek. Problematiku testování 
řešíme i nadále, jak na úrovni krizových štábů, 
tak na úrovni vedení skupiny Sev.en Energy, 
protože chceme zaměstnancům zajistit takové 
testy, které budou splňovat nejen veškeré para-
metry kvality, ale byly pro ně také co nejmenší 
zátěží,“ uvedl prezident a CEO skupiny Sev.en 
Energy Luboš Pavlas.
Výsledky prvních dvou týdnů hromadného 
testování zaměstnanců skupiny Sev.en Ener-
gy neprokázaly ohniska nákazy v  žádné ze 
společností skupiny, během každého týd-
ne byly zaznamenány vždy jen jednotky po-
zitivních testů. V celkovém součtu se pozitiv-
ní testy v rámci skupiny Sev.en Energy v obou 
týdnech pohybovaly na hranici jednoho  
procenta.                                                                   (red)

tEstovÁNí vE skupINě 
sEv.EN ENERGy oDHaLILo 
mINImum NakažENýcH
Poslední týdny byly ve společnostech skupiny Sev.en Energy ve znamení testo-
vání zaměstnanců na Covid-19. Testováním prošla většina ze zhruba 3 700 za-
městnanců skupiny.



Obnovitelné zdroje podle majitele Sev.en Energy 
nikdy nebudou v Česku převažovat, zde nejsou 
ideální podmínky kvůli kombinaci energeticky 
náročného průmyslu a nedostatku přírodních 
zdrojů. Nahradit uhlí může podle Pavla Tykače 
v  současnosti pouze jádro nebo plyn. V  přípa-
dě plynu je ale třeba brát v potaz velké bezpeč-
nostní riziko. A významnou roli v  tom, kam se 
bude česká energetika ubírat, hraje také politika. 
„Pokud budeme pospíchat na rychlé uzavření uh-
lí, nezbývá nic jiného než postavit plynové elekt-
rárny. Ty ale bez dotací nikdo nepostaví, protože se 
to nezaplatí, a je třeba je dotovat po dobu provozu, 
protože vyrábí mnohem dráž. Musíme je mít kvůli 
zimním měsícům, kdy je obnovitelné energie málo. 

To je důvod, proč potřebujeme 
fosilní zdroje,“ vysvětlil Pavel 
Tykač, který za ideální kom-
binaci považuje jádro a výro-
bu elektřiny z vodíku.
Řeč během více než hodi-
nu a půl dlouhého rozhovo-
ru nebyla pouze o energetice 
obecně, ale také o zahranič-
ních akvizicích skupiny i plá-
nech investovat do větrných 
či solárních parků a výstav-
bě jednoho z největších svě-
tových bateriových úložišť v Británii. Došlo také 
na to, proč je elektrárna v Počeradech pro skupi-

nu Sev.en Energy důležitá a jaká může být její bu-
doucnost. Probrala se také témata, která s ener-
getikou sice souvisejí, ale v trochu jiné souvislos-
ti. Třeba jak se Pavel Tykač, majitel vozu Tesla, 
dívá na elektromobilitu, proč se rozhodl podpo-
řit výuku češtiny na Oxfordu nebo z jakého dů-
vodu je podle něj důležité podporovat matky sa-
moživitelky.
Podcast Insider najdete na serveru Info.cz pří-
padně v  podcastových aplikacích. A pokud se 
o energetiku zajímáte, můžete zkusit i některý 
z  energetických podcastů, které pravidelně při-
pravuje skupina Sev.en Energy. Najít je můžete 
mimo jiné i na webu skupiny Sev.en Energy. (red)  
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Mf Dnes a další média:
MŽP znovu zrušilo Chvaleticím výjimku z emisních limitů, můžete to komentovat?
7: Po připomínkách ze strany ministerstva se řízení vrací do Olomouce, vyčkáme tedy na poža-
davky krajského úřadu a následně mu opět poskytneme maximální součinnost, včetně vysvět-
lení a doplnění informací či dokumentů. Na rozdíl od nátlakové organizace Greenpeace ctíme 
nezávislost úředního řízení, a proto nebudeme spekulovat‚ co by kdyby a necháme rozhodnutí 
i vyvozování možných důsledků zcela na odpovědném orgánu. Předpokládáme, že po více než 
2 letech úředního řízení bude věc do srpna letošního roku již řádně projednána a rozhodnuta.

ČTK a další média:
Jak ve vaší skupině probíhá vládou nařízené povinné testování zaměstnanců? 
7: V současnosti probíhá plošné testování všech zaměstnanců, a to 
samotestováním minimálně jednou týdně. Než dorazily objednané 
testovací sady do všech společností skupiny, prováděla v některých 
z nich nařízené testování autorizovaná dodavatelská společnost. Ny-
ní už se testování ve všech společnostech sjednotilo. Testuje se vět-
šina z 3700 zaměstnanců s výjimkou těch, kteří pracují z domova ne-
bo v posledních třech měsících prodělali onemocnění covid-19. Ak-
tuální čísla ukazují, že ve společnostech skupiny Sev.en Energy bylo 
odhaleno minimum pozitivních případů na hraně 1 % testovaných.

 

mÉDIa v bŘEzNu NEJvícE zaJímaLo

Gabriela Sáričková  
Benešová,
mluvčí Sev.en Energy

Sáričková Benešová

pavEL tykač 
vysvětLovaL 
svůJ poHLED 
Na ENERGEtIku
Uhlí v Česku, ale také v Evropě pomalu končí. Co by jej mohlo na-
hradit a zda jsme na to připraveni, vysvětloval Pavel Tykač, majitel 
energetické skupiny Sev.en Energy, v březnovém vydání podcastu 
Insider Tomáše Jirsy a Michala Půra na serveru Info.cz.

Nejčastěji proto nyní hasiči vyrážejí dezinfiko-
vat společné prostory nebo pracoviště, odkud by-
ly hlášeny případy pozitivně testovaných zaměst-
nanců. Postup pak bývá ve všech společnostech 
skupiny Sev.en Energy obdobný.  „Máme zpraco-
vaný plán a v pravidelných intervalech provádíme 
dezinfekci koupelen ve všech těžebních společnos-
tech, ať už se jedná o lokalitu ČSA, Úpravnu uh-
lí v Komořanech, šatny a koupelny kolejové dopra-
vy nebo lokalitu Vršany,“ sdělil Bronislav Vilhelm, 
velitel hasičů Severní energetické. Dezinfikují se 
také kanceláře nebo školicí místnosti. 
Hasiči ve všech společnostech pomáhali také 
s dezinfekcí prostor, v nichž v uplynulých týdnech 
probíhalo hromadné testování zaměstnanců. 
„Vždy když testování skončilo, zajišťovali jsme dez-
infekcí prostor testovacího místa, kromě toho naši 
hasiči pomáhali i při koordinaci v průběhu testová-
ní,“ vysvětlil Miroslav Jirkovský, velitel hasičského 
sboru v Elektrárně Počerady. „Na požádání jsme 
dezinfikovali prostory externích firem, které v areá-
lu počeradské elektrárny působí,“ doplnil Jirkovský. 
Obvykle hasiči používají dva způsoby dezinfiko-
vání prostor. Prvním je vystříkání dezinfekčním 
prostředkem, jehož účinnost se uvádí až 21 dní. 

Druhou variantou, jak ochránit prostory před vi-
ry, je generátor ozónu. Oba tyto způsoby se kom-
binují, každou z metod lze totiž použít jen v urči-
tém prostředí. 
Také hasiči Elektrárny Chvaletice provádí pravi-
delnou dezinfekci šaten, hasičárny, jídelny s  ku-
chyní a recepce. V případě kontaminace prostor 
nakaženou osobou provádí mimořádné dezinfek-
ce kanceláří, chodeb či WC kdykoliv podle potře-
by. K  dezinfekci prostor používají speciální pří-
stroj ECA 1600H, který pracuje na principu ul-
trazvukového mlžení. Takto vytvořená mlha je 

studená, relativně suchá a dostane se i do špatně 
dostupných míst.
Teplárny v Kladně a ve Zlíně nemají vlastní ha-
sičský záchranný sbor, dezinfekci například vo-
zového parku nebo prostor, kde lze po požado-
vanou dobu vyloučit přítomnost zaměstnanců 
(např. kanceláře, zasedací místnosti, apod.) za-
jišťují zčásti vlastními silami prostřednictvím ge-
nerátorů ozónu, popřípadě dostupnou dezin-
fekcí. Ostatní prostory tu pomáhají dezinfiko-
vat firmy, které pro teplány obstarávají úklidové 
služby. Ve specifických případech, kdy nelze vy-
loučit trvalou přítomnost osob, se využívá exter-
ní firma, která zajištuje tzv. plošnou polymerovou 
dezinfekci s garantovanou dobou účinnosti až  
21 dní.                                                                      (red)

k pRÁcI JIm pŘIbyLo takÉ 
DEzINfIkovÁNí pRostoR
O práci hasičů má většina lidí poměrně konkrétní představu, za poslední měsíce 
si ale přibrali ještě řadu činností, které souvisejí s proticovidovými hygienickými 
opařeními. 

staňtE sE součÁstí 
skupINy 7spoLu 
Nezapomeňte při registraci do facebookové sku-
piny 7SPOLU odpovědět na otázky pro uchaze-
če o členství. Je to velmi snadné, stačí jen uvést 
celé jméno a své pracovní zařazení v rámci sku-
piny Sev.en Energy. Souhlasem s pravidly skupi-
ny se pak zavazujete, že budete dodržovat zásady 
slušnosti a nebudete nikoho šikanovat. 
Pokud jste při žádosti o členství ve skupině na 
otázky neodpověděli, nemohl vaši žádost správ-
ce schválit, což je škoda. Nebojte se to zkusit 
znovu. Na jaro připravujeme ve Virtuálním bis-
tru nové soutěže a představí se kolegové napříč 
celou skupinou.                                                 (red)

Hasiči v Elektrárně Počerady využívají dva 
způsoby dezinfikování prostor. Foto: (pim)

Hasičům ve Chvaleticích pomáhá spe-
ciální přístroj ECA 1600H. Foto: (kapr)
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Emisní výjimka slouží jako ekologizační pro-
gram, který umožňuje velkým zdrojům získat 
více času na provedení potřebných náročných 
investic. Protože požadavky Evropské unie jsou 
velmi přísné, o tuto výjimku žádá většina čes-
kých uhelných elektráren a tepláren. Elektrár-
ně Chvaletice již dříve vyhověl Pardubický kraj 
a později Olomoucký kraj, v  obou případech 
však žádost vrátilo k  doplnění Ministerstvo ži-
votního prostředí.  
„Respektovali jsme rozhodnutí obou krajských 
úřadů, respektujeme i oba verdikty odvolací-
ho orgánu. Průtahy úředního řízení svědčí pou-
ze o tom, že projekt transformace jedné z největ-
ších českých elektráren na moderní provoz v sou-
ladu s  novými evropskými pravidly je nesmírně 
komplikovaný a časově náročný. Proto i nadále 
poskytneme úřadům maximální součinnost, a co 
nejdříve vypořádáme připomínky odvolacího or-

gánu,“ říká generální ředitel Elektrárny Chvale-
tice Václav Matys a dodává: „Tu nejlepší odpověď 
všem odpůrcům našeho záměru však přinášíme 
nad chladicími věžemi – díky finišující ekologiza-
ci se nám již podařilo snížit emise zhruba o polo-
vinu oproti období, kdy jsme elektrárnu přebírali 
jako nový vlastník.“ 
Mezitím Soudní dvůr Evropské unie vyhověl 
žalobě Polska proti závěrům o nejlepších do-
stupných technikách, a nepravomocně tak zru-
šil platnost nových evropských limitů pro velká 
spalovací zařízení. Podle rozsudku jsou nicmé-
ně účinky směrnice zachovány až do doby, než 
bude přijat nový prováděcí akt, což by se mělo 
stát nejpozději do dvanácti měsíců. Žalobu po-
dalo Polsko již na podzim 2017. Napadlo tím 
především proces přijetí prováděcího rozhod-
nutí a také nesprávné posouzení dopadů. V dů-
sledku podle žaloby Evropská komise stanovila 

nepřiměřeně vysoké emisní standardy na zákla-
dě nepřesných a nereprezentativních vzorků dat.
Na podzim loňského roku Krajský úřad Olo-
mouckého kraje nepravomocně potvrdil Elekt-
rárně Chvaletice částečnou a časově omezenou 
výjimku právě z nových evropských emisních li-
mitů úspěšně napadených žalobou. Oproti roz-
hodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje 
však významně přitvrdil v  uložených podmín-
kách. Provozovateli uložil každý rok podrobně 
reportovat o procesu postupného snižování emi-
sí a po uplynutí poloviny lhůty požadované vý-
jimkou mu stanoví nový emisní limit na přísluš-
nou znečišťující látku. Stanovený limit bude re-
vidován již po třech letech. 
Elektrárna Chvaletice prochází největší ekologi-
zací od 90. let. Provozovateli se již podařilo od 
převzetí zdroje v roce 2013 snížit emise oxidu 
siřičitého o 64 % a emise oxidů dusíku o 37 %. 
Udělená výjimka mu dovoluje v  přechodném 
období mírně překročit emisní koncentrace oxi-
dů dusíku a stopové rtuti nad nový zpřísněný li-
mit. Dle rozptylové studie přiložené k  žádos-
ti o výjimku bude přitom rozdíl v dopadu elek-
trárny na ovzduší neměřitelný oproti stavu bez 
uplatněné výjimky.                                        (kapr)

Akce se uskutečnila „za pět minut dvanáct“ – 
hnízdění sokolů totiž začne každým dnem. Cíl 
je prostý: nalákat nové obyvatele k  uhnízdění 
a vyvedení mláďat.
Projekt v Elektrárně Chvaletice probíhá ve spo-
lupráci se společností Alka Wildlife, která se za-
bývá mimo jiné dlouhodobým monitoringem 
a podporou hnízdění sokolů na lidských stav-
bách, většinou právě na komínech průmyslo-
vých areálů a elektráren. Speciální budky byly 
ve Chvaleticích nainstalovány již v  roce 2017. 
Od té doby si je sokoli pravidelně prohlížejí, za-
tím se v nich však neusídlili. V areálu elektrárny 
již hnízdí několik párů poštolek, podle ornitolo-
ga Václava Berana ze společnosti Alka Wildlife 
si s nimi však sokoli nebudou překážet: „Sokoli 
se pohybují ve vyšší výšce než poštolky. K hnízdě-

ní potřebují klidné místo, kam se nedostane člo-
věk. Oproti tomu poštolky využívají spíše dutiny 
na rozmanitých stavbách, například větrací šach-
ty, průduchy na půdy, výklenky či římsy.“
Operace „Stelivo“ začala hned po obědě přípra-
vou lezecké výstroje. Kolem druhé hodiny pak 
hasiči zahájili vlastní výstup na komín. Do výš-
ky 160 metrů museli lezci zdolat přes 600 příček 
žebříku a život jim znepříjemňovala zima a hus-
tá mlha. Výstup a instalace steliva tak zabraly ví-
ce než dvě hodiny. „Keramzit jsme si rozdělili do 
dvou břemen, která je pak jednodušší vytáhnout 
pomocí kladky a provazu na jednotlivé ochozy,“ 
sdělil jeden z lezců Michal Rambousek. 
Že je stavba obydlí pro dravce v  elektrárnách 
trendem poslední doby, to potvrzuje i další ener-
getický zdroj z portfolia skupiny Sev.en Energy. 

Budku pro sokoly mají i na komíně v Elektrár-
ně Počerady. Shodou okolností ve stejný den 
tam souběžně s  výměnou steliva ve Chvaleti-
cích instalovali fotopasti. V Počeradech byly so-
kolí budky instalovány už v roce 2011. Kromě 
dvou let tu sokoli každoročně vyvedli minimál-
ně jedno mládě. Od roku 2019 zde hnízdí so-
kolí sameček Ledvík, který se v roce 2017 naro-
dil v ledvické elektrárně, což ornitologové vědí 
podle jeho kroužku, stejně jako to, že vyměnil 
samičku a jeho nová partnerka pochází z bavor-
ského Nankendorfu.
Sokol stěhovavý je v ČR velmi vzácný, patří me-
zi kriticky ohrožené druhy. Je to druh hnízdící 
na skalách, ale vzhledem k rostoucímu lidské-
mu tlaku na přirozené biotopy se přizpůsobu-
je i dalším hnízdním možnostem. Ve snaze po-
moci sokolům jsou právě v některých průmys-
lových objektech vyvěšovány speciální budky. 
Díky tomu populace sokolů u nás roste. Nyní již 
v ČR hnízdí pravidelně přes 100 párů. 

 (kapr)

ELEktRÁRNa cHvaLEtIcE DopLNí žÁDost o výJImku, 
mEzItím souDNí DvůR Eu zRušIL NovÉ EmIsNí LImIty   
Ministerstvo životního prostředí vrátilo Krajskému úřadu Olomouckého kraje 
k doplnění žádost Elektrárny Chvaletice o výjimku z emisních limitů. Provozovatel 
elektrárny musí úřadu podrobněji vyložit některé ekonomické a ekologické de-
taily. Souběžně elektrárna pokračuje v několikamiliardové ekologizaci provozu a 
snižuje dopad na životní prostředí. V roce 2019 měla například historicky nejnižší 
emise oxidu siřičitého a třetí nejnižší emise oxidů dusíku.

HasIčI ustLaLI sokoLům Na komíNě 
Ojedinělé cvičení absolvovala začátkem března hasičská jednotka Elektrárny Chva-
letice na proslulém třísetmetrovém komínu, který je jedním z největších v Česku. 
Čtyřčlenný lezecký tým musel do výšek 120 a 160 metrů dopravit 50 kilogramů 
keramzitu, který slouží jako stelivo do budek pro sokola stěhovavého. 

ovcE místo sEkačky 
využívaJí v kLaDNě JIž oD 
Roku 1977 

V minulosti museli kolegové, kteří měli na sta-
rost provoz rozvodny, sekat trávu ručně kosami, 
což bylo fyzicky velmi náročné. Půda byla plná 
kamení a suti, a tak nebylo možné použít me-
chanizaci. Z  tohoto důvodu se rozhodli vyřešit 
problém se sekáním trávy pod vedením vysoké-
ho napětí nasazením stáda ovcí, které by trávu 
spásalo.  

Po celou dobu se o zvířata pečlivě staral celý tým 
rozvodny. V posledních letech se této milé zod-
povědnosti ujal kolega Standa Beránek, který 
sám velmi dlouho v  teplárně pracuje. A jak již 
napovídá jeho příjmení, je člověkem nejpovola-
nějším. Ovečkám zajištuje krmení, včetně sušení 
sena na zimu. Jen za minulý rok to bylo více než 
800 kilogramů jablek a 350 kilo suchého chleba. 

V areálu rozvodny byla postavena před několika 
lety pro ovce salaš. Slouží jim nejen jako úkryt 
před deštěm, ale také jako místo pro uskladnění 
sena a dalšího krmiva.
Ovce se stříhají jednou do roka a jejich vlna byla 
v minulosti hojně kolegy využívána. Po zpraco-
vání sloužila k výrobě dek a polštářů.  V dnešní 
době již o vlnu není zájem a nijak se nezpracová-
vá. Pokud by ale pro ni někdo našel využití, rádi 
ji zdarma přenecháme.
Správnost tehdejšího rozhodnutí využít zvířa-
ta tam, kde je to možné a smysluplné, je nutné 
ocenit i z pohledu dnešní doby. Skupina Sev.en 
Energy se aktivně snaží o trvale udržitelný roz-
voj a maximální ochranu přírody v okolí svých 
elektráren a dalších provozů. Z  úspěšných pro-
jektů připomeňme například vytvoření biotopu 
Triangl s protihlukovou funkcí, který se nachází 
v těsné blízkosti elektrárny I v Kladně. Díky této 
aktivitě jsme nejen snížili hlukovou zátěž v oko-
lí elektrárny, ale také dali možnost vzniku pro-
storu, kde se nacházejí vzácné druhy živočichů 
a rostlin. Vážíme si také toho, že se biotop Trian-
gl stal nejen odborníky, ale i veřejností oceňova-
ným příkladem úspěšné sukcese.                 (mač)

Letos je to již neuvěřitelných 42 let, kdy se v technologické části Rozvodny 110 kV, 
začala psát historie kladenského chovu ovcí. První stádo sem bylo dovezeno ko-
legy, kteří zajišťovali provoz zařízení. Rozvodna se nachází v nynějším areálu Tep-
lárny II na Dříni, kde je také umístěn blok TG8. Aktuálně je zde 11 zvířat – jeden 
beran, pět ovcí a pět mláďat. Posledním přírůstkem do stáda jsou teprve měsíční 
dvojčátka, která se narodila 26. února. O ovečky se pečlivě a s láskou stará pan 
Stanislav Beránek. 

vymysLEtE JmÉNa  
pRo ovčí DvoJčÁtka 

kLuka a HoLku!
Vaše návrhy zasílejte na e-mail:  

seven.noviny@7group.cz do 15. dubna 2021. 
Vítězný návrh oceníme a vyhlásíme  

v příštím čísle Sev.en Novin.

soutěž

Lezecký tým u jedné ze sokolích 
budek na komíně chvaletické elekt-
rárny. Foto: Archiv HZS ECH



Zaměstnancům byly 5. března 2021 všechny bo-
dy přidělené v rámci programu Zdraví připsány 
na účet zaměstnance u společnosti Benefity. 
Zaměstnanci však o možnost převodu bodů do 
penzijního spoření nepřijdou.
V období od 1. 4. do 20. 4. 2021 bude možnost 
na stránkách společnosti Benefity prostřednic-
tvím volby „penzijní spoření“ převést zaměst-

nancem určenou část bodů na penzijní připojiš-
tění nebo doplňkové penzijní spoření. 
Body si mohou převést pouze zaměstnanci 
v pracovním poměru se sjednanou smlouvou na 
penzijní připojištění ne-
bo doplňkové penzijní 
spoření a sjednaným pří-
spěvkem zaměstnavate-
le. Pokud si zaměstnanci 
zvolí tuto variantu a ne-
mají sjednanou smlou-
vu s  penzijním fondem, 
body propadnou. Vámi 
určená částka bude spo-
lečně s  příspěvkem za-
městnavatele  zaslána za 
duben na Váš penzijní 
fond.
Vzhledem k tomu, že ny-
ní je nově povinnost vy-
čerpat body do konce ro-

ku a nelze je převádět do dalšího roku, bude stej-
ná možnost převodu nevyčerpaných bodů do 
penzijního spoření otevřena ještě v období od 1. 
11. do 20. 11. 2021. Zaměstnancům, kteří si své 
body nevyčerpají do 31. 12. 2021 nebo nepřeve-
dou do penzijního fondu, nevyčerpané body bez 
náhrady propadnou.

pRoGRam zDRaví - pŘEvoD 
boDů Na pENzIJNí spoŘENí
S ohledem na aktuální epidemickou situaci nebude letos realizována akce, při kte-
ré se zaměstnanci v severočeských společnostech skupiny Sev.en Energy na papí-
rových seznamech rozhodovali, zda si převedou část nebo celou hodnotu bodů do 
penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření. 

postup
1) Přihlaste se standardním způsobem na 
stránky www.benefity.cz – cafeterie  (vy-
plňte číslo karty a PIN).
2) V záhlaví uvidíte aktuální počet bodů, 
které ještě můžete vyčerpat.
3) Zvolte záložku – penzijní spoření
4) Vyplňte cenu – částku. Jeden bod = jed-
na Kč
5) Částku potvrdíte tlačítkem – přímo 
koupit (dole na obrazovce)

„Před koncem března jsme evidovali šestnáct no-
vě narozených telat. Tři z nich se narodily ve stá-
du, které máme na lokalitě ČSA a tvoří jej krávy, 
které letos rodí poprvé. Ostatní nové přírůstky po-
cházejí ze stáda, které se pase na vnitřní výsyp-
ce lomu Vršany,“ vedl Tomáš Šolar, ředitel spo-
lečnosti Rekultivace, která se o šedesátihlavé stá-

do stará. Letos na jaře by se mohlo po výsypkách 
prohánět kolem tří desítek telat, v  loňském ro-
ce se jich na rekultivovaných plochách narodi-
lo přes dvacet.
V současnosti se skot pase na čtyřech místech. 
Na vnitřní výsypce lomu ČSA, také na dvou mís-
tech v okolí Vršan, přičemž jedna z těchto ploch 

je vyčleněna pro jalovice. Býci jsou ustájeni v zá-
zemí společnosti Rekultivace v Záluží. 
„V tuto chvíli probíhají přesuny zvířat mezi jed-
notlivými lokalitami. Z Vršan se část jalovic pře-
sune na lokalitu ČSA, kde se tak stádo rozroste na 
zhruba třicet kusů. Naopak zhruba na rok se smě-
rem do Vršan přesunou loňské jalovice. Všem zví-
řatům se při této příležitosti ve spolupráci s vete-
rinářem odebírá krev a posílá na rozbor v rámci 
pravidelného sledování zdravotního stavu zvířat,“ 
doplnil ředitel.                                                    (red)

pŘícHoD JaRa ozNamuJí I NovÉ 
pŘíRůstky vE stÁDEcH Na REkuLtIvacícH
Příroda už se v březnu definitivně probouzí bez ohledu na to, jak to možná někdy 
vypadá při pohledu z okna. Příchod jara oznamují i nové přírůstky ve stádech krav, 
které se pasou na rekultivacích těžebních společností skupiny Sev.en Energy. 

Krávy na vnitřní výsypce Vršan už 
mají třináct nových telat. Foto: (pim)

Na vrátnicích jsou vyvěšeny 
informační cedule s kontak-
tem na pracoviště DMC (Do-
hledové monitorovací cent-
rum), které v nutných přípa-
dech dálkově vrátnici otevře 
(např. mimořádné vjezdy 
z pracovních důvodů, havárie 
apod.). Při odjezdu z lokality 
je nutné na vrátnici vyčkat na 
výjezdovou jednotku strážní 
služby, která provede kontro-

lu techniky a osob před opuš-
těním lokality. Proto je vhod-
né včas nahlásit na DMC čas 
odjezdu a počítat s případnou 
časovou prodlevou z důvo-

du dojezdu výjezdové jednot-
ky. Hlavní vrátnice Vršanské 
uhelné zůstává i nadále obsa-
zena 24 hodin. 

                                           (red)
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„Během prvních několika týdnů připravíme zaří-
zení bloku 6 na další náročnější opravy a moder-
nizace. Dříve než nastoupí specializované firmy, 
je nutné provést základní úkony, které jsou před 
stěžejními opravami nezbytné. Mimo jiné musí-
me zajistit elektricky napájená zařízení, vypustit 
a odstranit média, která do technologií při provo-
zu vstupují. Jedná se především o uhlí, zemní plyn, 
přídavná napájecí média, chladicí vody, redukční 
prostředky a další. Nutná bude také konzervace 
kotle,“ vyjmenoval první fázi prací Pavel Tyrpe-
kl, vedoucí odboru řízení provozu počeradské 
elektrárny. Na přípravných pracích se bude po-

dílet několik desítek lidí. Další nastoupí v příš-
tích týdnech na řešení konkrétních úkolů mo-
dernizace celé technologie bloku 6. Veškeré prá-
ce probíhají v  koordinaci se společností Sev.en 
Engineering i dalšími společnostmi ve skupině. 
„Hotovo by mělo být do konce listopadu, ovšem 
harmonogram prací může zkomplikovat pande-
mie koronaviru,“ připomněl Stanislav Klanduch, 
generální ředitel Elektrárny Počerady.  
Blok 6 byl vybrán jako první z plánovaných mo-
dernizačních akcí, které skupina Sev.en Energy 
v Počeradech chystá. „Součástí prací bude opra-
va turbíny a zařízení strojovny, realizace opatře-

ní pro snížení prachu a oprava kotelny a odsíření. 
V dalších krocích plánujeme investice do snížení 
emisí, připravujeme úsporné nakládání s vodou 
a důsledný monitoring všech hodnot,“ doplnil 
Stanislav Klanduch.
Zásadní opravy a modernizace byly  hlavními 
důvody převzetí elektrárny v  předstihu už na 
konci loňského roku. Snahou skupiny Sev.en 
Energy při začlenění tohoto významného ener-
getického zdroje do portfolia skupiny bylo 
umožnit České republice získat čas pro bezpečný 
přechod na alternativní energetická řešení. Zá-
roveň má být nová Elektrárna Počerady důleži-
tou pojistkou pro denní i roční období, kdy elek-
třinu nestabilně dodávají hlavně solární a větr-
né elektrárny. 

(red)

opRava  
počERaDskÉHo  
bLoku 6 začíNÁ 

oDstÁvkou  
tEcHNoLoGIí

V Elektrárně Počerady začíná oprava bloku 6, jedna z nejdůležitějších a nejdelších 
akcí letošního roku, ale i za posledních deset let provozu. Práce potrvají až do lis-
topadu. Technologie se začne odstavovat postupně od 1. dubna. 

vítěz pozNaL  
kaRLovy vaRy
Z došlých odpovědí na soutěž-
ní otázku z minulého čísla Sev.en 
Novin a z intranetu: Jaké západočeské 
město máme vyfocené na skupinovém 
webu?, byla jediná správná. Karlovy 
Vary správně určil Ing. Vlastimil Pařízek, 
technolog provozu z Elektrárny Chvale-
tice a stal se tak držitelem nejen vítěz-
né ceny, ale i ceny za rychlost, které do 
soutěže věnoval kolega David. Vlastimil 
Pařízek vyhrál knihu Krušné hory známé 
a neznámé a dárkový balíček. Za rychlý 
a správný tip si odnese i originál Karlo-
varské lázeňské oplatky. Blahopřejeme.  

změNa pRovozu vRÁtNIc 
vE vRšaNskÉ uHELNÉ
Vrátnice BYLANY a D11 v lokalitě Vršany budou od 1. dubna obsazeny strážný-
mi pouze v době od 5:00 do 18:00 hodin. Po 18. hodině budou obě vrátnice bez 
obsluhy. 
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Velmi silnou odezvu měla výzva pro kolegy napříč skupinou Sev.en Energy, kteří 
jsou zaregistrovaní ve facebookové skupině 7SPOLU, aby posílali fotografie míst, 
kde pracují. První sérii snímků ze všech lokalit, kde společnosti skupiny působí, 
jste si měli možnost prohlédnout v prvním letošním čísle Sev.en Novin. Kolego-
vé ale své snímky sdílejí i nadále, proto jsme se rozhodli zveřejnit další vaše foto-
grafie. Pokud i vy se chcete s ostatními podělit o své fotografie, nápady nebo pod-
něty a jste aktivní na sociálních sítích, zapojte se do skupiny 7SPOLU.  Jedinou 
podmínkou je být zaměstnancem některé ze společností skupiny Sev.en Energy.

kažDý z koLEGů vE skupINě sEv.EN ENERGy vIDí svÉ 
okoLí JINak, všEcHNy poHLEDy však maJí svÉ kouzLo 

Kateřina Přemyslovská Martina Križanová Jaroslav Nehasil

Jaroslav Nehasil

Jan Franěk

Zdena Hejcmanová

Aleš Kučera

Radek KučeraLukáš KutarniaMichaela KutarniováKateřina Králová

Jan Dzurban

Vlastimil Hnilička

Jan Pimper



„Až doposud jsme využívali tři nákladní automo-
bily. Jeden sloužil jako mazací vůz, další jako mo-
bilní filtrační stanice olejů a třetí vozidlo mělo ná-
drž na přepravu olejů. Všechny tři automobily už 
ale postupně stárly a přestaly odpovídat aktuálním 
požadavkům pro provoz, proto jsme se v rámci ob-
novy rozhodli koupit jediné vozidlo ve speciální 

úpravě, které zastane práci za všechny tři,“ vysvět-
lil vedoucí údržby František Peterka.  
Mazací vůz se využívá v  provozech těžebních 
společností především k  mazání linek pásových 
dopravníků, poháněcích stanic a velkostrojové 
technologie. Je vybaven mazacími lisy, tzv. heli-
osy, což jsou zásobníky vazelíny, které si obslu-
ha vozu pravidelně doplňuje. Kromě toho je vůz 
vybaven i třemi na sobě nezávislými nádržemi 
o celkovém objemu šest tisíc litrů, kam lze načer-
pat oleje, případně další provozní kapaliny pro 
převoz na filtraci. 
Mobilní filtrační stanice se využívá k filtraci ole-
jů z trafostanic případně hydraulických 
olejů z částí těžební technologie přímo 
na místě bez dalšího transportu. Pro 
přepravu olejů, které se již nedají dál 
využít, sloužil automobil s  jedenácti-
kubíkovou nádrží. Oleje přepravil do 
skladu, odkud byly odváženy speciali-
zovanou firmou k  ekologické likvida-
ci. Obsluha vozu navíc odebírá vzorky 
olejů, které následně zpracovává ole-
jová laboratoř a na základě jejích vý-
sledků se oleje mění nebo regeneru-
jí filtrací.  

„Technologie pro filtraci i mazání jsme ve spolu-
práci s firmou Hagemann, která je předním českým 
výrobcem nástaveb, nechali umístit do dvou spe-
ciálních kontejnerů. Zároveň jsme udělali drobné 
změny a vylepšení, mimo jiné nové rozvody elektři-
ny, zlepšily se i podmínky pro práci obsluhy zaříze-
ní,“ doplnil Peterka. Třetí nástavbou je zcela nová 
nádrž o objemu čtyři kubíky, která lépe odpovídá 
požadavkům provozu. 
„Největší výhodou nového automobilu je jeho uni-
verzálnost. Kromě toho, že je ekonomičtější pro-
vozovat jedno vozidlo místo tří, splňuje stroj nej-
přísnější evropské normy pro provoz i všechny po-
žadavky pro provoz ve specifických podmínkách 
těžebních společností. A díky jeho úpravě je do bu-
doucna možné rozšířit počet nástaveb i pro další 
činnosti,“ dodal vedoucí údržby.                       (pim)
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Sekvojovec obrovský, kterému se ob-
čas říká také mamutí strom, se vrátil 
na své původní místo v bývalé obci Al-
brechtice. Jako součást obnovy původ-
ní krajiny jej tam vysadili zaměstnanci 
společnosti Rekultivace. 

V  oblasti Albrechtické výsypky už od sklonku 
loňského roku probíhají rekultivace a krajině se 
vrací její původní funkce. Jde především o citlivé 
propojení nově vznikající a stávající krajiny. Cí-
lem je na stávající krajinu napojit 16 hektarů no-
vě vzniklých biotopů, které mají plynule propojit 
rekultivace s pásem vzrostlé zeleně na hraně lo-
mu ČSA. Jedná se převážně o lesnickou rekulti-
vaci doplněnou o biotopy pro vzácné živočichy. 
Pod zámkem Jezeří rekultivace navážou i na pů-
vodní arboretum. V  plánu je prořezat náletové 
stromy a uvolnit tak zachované vzácné druhy. 
Lesnické rekultivace zahrnují i výsadbu nových 
stromů, jen v loňském roce už zde bylo vysázeno 
přes šest tisíc převážně listnatých stromů. Obno-
vená krajina na území bývalých Albrechtic bude 
protkána sítí cest pro pěší a cyklotras. Navazo-
vat budou na stávající cyklostezky, které rekulti-
vovanými plochami kolem Horního Jiřetína ve-
dou už nyní. 

Do bývaLýcH 
aLbREcHtIc  
sE vRÁtIL 
sEkvoJovEc

mamutí stRom  
stěHovÁNí NEpŘEžIL
Sekvojovec obrovský je strom dorůstají-
cí do výšky až 80 metrů, ale především do-
žívající se stáří přes  2 000 let. Do Čech se 
dostal už v 19. století jako okrasná dřevina 
a dodnes je k nalezení na několika místech 
v republice. 
Známým se stal i sekvojovec z  bývalé ob-
ce Albrechtice, který se v roce 1987 tehdejší 
úřady rozhodly přesadit do Mostu - Zahra-
žan. Více než dvacetimetrový strom bohužel 
na novém místě nevydržel. Také o tomto sek-
vojovci se mohou zájemci dočíst v publikaci 
Památné stromy Ústeckého kraje, kterou na 
jaře vydalo Oblastní muzeum v Mostě.

NovÁ tatRa  
zastaNE pRÁcI za tŘI 
Práci za tři stroje zastane od jara nová Tatra Phoenix, kterou pořídila Strojní údržba 
ve Vršanské uhelné. Automobil má totiž speciální úpravu, aby na něj šly umístit 
nádrž a dva speciálně upravené kontejnery. 

V jednom z kontejnerů má 
obsluha k dispozici kompletní 
technologii pro mazání. 

Nová nádrž a speciální 
nástavba s technologií  
pro mazání. 3x Foto: (pim)   
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První, doslova bombou byl příchod Ivety Ko-
rešové (dříve Luzumové), jedné z nejúspěšněj-
ších českých házenkářek současnosti. Dlouho-
letá kapitánka české reprezentace a pětinásobná 
držitelka ocenění Házenkářka roku si v  letošní 
sezoně užívá mateřskou pauzu, od podzimu by 
už ale měla oblékat dres mosteckých Černých 
andělů. 
Na sever Čech se Korešová vrací z německého 
Thüringeru, kde působila od sezony 2013/14. 
V  jeho barvách získala čtyřikrát bundesligový 
titul, třikrát HBF-Supercup, dvakrát byla vyhlá-
šena nejlepší střelkyní Bundesligy a hráčkou se-
zony.  „Bylo to pro mě těžké rozhodování, Němec-
ko se stalo mým druhým domovem. Ale s manže-
lem jsme se vrátili do Čech a zabydleli se tu, takže 
i kvůli rodině jsem se po čase stráveném v zahra-
ničí rozhodla pokračovat v další kariéře v Česku. 
Rozhodně se ještě necítím na to, že bych se vrace-
la ukončit kariéru. Naopak, chci hrát házenou na 
určité úrovni a zahrát si evropské poháry nebo Li-
gu mistrů. Také proto pro mě byl Most první vol-
ba, protože tyto ambice má a já věřím, že se vrá-
tím v takové formě, aby se nám to společně poda-
řilo,“ uvedla Iveta Korešová. 
Opačným směrem, z Mostu do Thüringeru, za-
míří v nadcházející sezoně Dominika Zachová, 
která do týmu Černých andělů přišla před sed-
mi lety z Plzně. „Zájem z  jejich strany trval už 
déle, ale dohodli jsme se až teď, protože jsem měla 
v Mostě stále platnou smlouvu. Nejdu nikam do 
neznáma, Thüringer má pravidelně v Mostě let-
ní soustředění a hrajeme spolu přípravné zápa-
sy, také proto si mě zřejmě vyhlédli. Navíc to není 
nijak daleko. Nebude se mi odcházet lehce, přece 

jen jsem zde strávila sedm let života,“ vysvětlila 
mostecká křídelnice. 
Třetím překvapením je změna na postu trené-
ra. Od nové sezony povede tým zkušený polský 
trenér Adrian Struzik. Rodák z polského Gdaň-
sku se trenérské práci věnuje zhruba dvacet let. 
Začínal ve svém rodném městě, potom působil 
jako asistent u polského mistrovského týmu Vi-
stal Gdynia. S házenkářkami Štětína získal jako 
trenér stříbro a bronz v polské nejvyšší ženské 
soutěži. Dvakrát si zahrál finále polského po-
háru a vybojoval druhé místo v Challenge Cu-
pu. Během angažmá ve Štětíně byl Adrian Stru-
zik asistentem u polského ženského národního 
týmu a následně trenérem reprezentace junio-
rek. Jeho zatím posledním trenérským angaž-
má byl Koszalin. Kromě trénování učí na štětín-

ské univerzitě, jeho oborem je fyziologie sportu. 
Je ženatý s  několikanásobnou mistryní Polska 
v judu, mají spolu dvě děti. „Měl jsem šanci ja-
ko trenér změřit síly s Černými anděly na tur-
naji v Německu. Sledoval jsem výkony mostec-
kých házenkářek v Evropských pohárech a jsem 
přesvědčen, že je to velmi kvalitní tým, který má 
velmi dobré zázemí a celý klub funguje na vyso-
ce profesionální úrovni. Angažmá v Mostě je pro 
mne velká výzva a věřím, že to pro obě strany bu-
de příjemná zkušenost,“ sdělil trenér během ná-
vštěvy Mostu, když zde podepisoval dvouletý 
kontrakt.  
Klub by ale neměl přijít ani o dosavadního tre-
néra ženského A týmu Jiřího Tancoše. Ten po 
vynucené karanténě celého týmu, kdy bylo dva-
náct hráček pozitivně testovaných na korona-
virus, dovede tým do závěrečných bojů o titul. 
V DHK Baník Most by se měl zaměřit na práci 
s mládeží.                                                           (red)

čERNí aNDěLÉ  
pLÁNuJí Novou sEzoNu 

a pŘIcHystaLI pŘEkvapENí
Letošní sezona ještě neskončila, mostecké házenkářky se už ale připravují na další. 
Klub během března oznámil několik zásadních změn. 

Iveta Korešová, kapitánka české reprezen-
tace, bude Černým andělem. Foto: (pim)

Rudolf Jung, manažer DHK Baník Most (vlevo), 
s novým trenérem mosteckých házenkářek 
Adrianem Struzikem. Foto: (pim)

Zakladač ZD 1800/Z59 patřil k unikátním stro-
jům, které se na lokalitě Jan Šverma využívaly. 
Pohyboval se po kolejích a materiál k zakládání 
se k němu dopravoval ve vlakových soupravách 
stejně jako k podobnému zakladači ZD 2100/
Z73 (v provozu od roku 1967). Jeho historie za-
počala 2. prosince 1957, kdy se na stavebním 
dvoře u hradla Š-3 začalo s montáží. Za pouhé 
4 měsíce, 2. dubna 1958 vyjel tento velkostroj 
z montážního místa a zahájil ukládání hmot na 
2. výsypkové etáži.

Za více než 60 let, které si v provozu „odkrou-
til“, si na své konto připsal několik úctyhod-
ných výkonů. Na kontě má téměř 238 milio-
nů založených kubíků, což ho řadí na 2. místo 
mezi zakladači na lokalitách Jan Šverma a Vr-
šany. O primát ho během roku 2019 připravil 
zakladač ZP6600/Z86 v lokalitě Vršany, který je 
ovšem o více než dvě dekády mladší a hlavně 
zakládá ve spojení s  pásovou dopravou. Podí-
váme-li se krátce do historie, tak nejvyšší den-
ní výkon zakladače Z59 byl 45 192m3, nejvyš-

ší měsíční výkon přidal v  roce 1975, když bě-
hem měsíce října zvládl založit rekordních 
801 481m3 vytěžených hmot a nejvyšší roční vý-
kon byl v roce 1974, a to 6 909 410m3 .
 Postupem času se využití stroje v provozu sni-
žovalo a uvažovalo se dokonce o tom, že po ro-
ce 2002 bude odstaven a sešrotován. Nakonec 
k tomu nedošlo a zakladač sloužil dalších téměř 
dvacet let. Spolu se zakladačem Z73 zakládaly 
na výsypku lomu Jan Šverma nejen zeminu, ale 
také vedlejší energetické produkty z  počerad-
ské elektrárny, litvínovské chemičky a teplárny 
United Energy. A zatímco vedlejší energetické 
produkty z chemičky a teplárny stále putují po 
kolejích k zakladači Z73, VEP z Počerad se po 
odstavení stroje Z59 dopravuje k zakládání po 
pásových dopravnících.                                  (red)  

po vícE NEž šEDEsÁtI LEtEcH  
oDEšEL zakLaDač Na oDpočINEk
V lednovém vydání Sev.en Novin jsme psali o konci těžby rýpadla K 800B/K54 ve 
spojení s kolejovou dopravou. Aby byla informace o konci těžby skrývky tímto vel-
kostrojem do železničních souprav kompletní, je třeba zmínit také kolejový zakla-
dač ZD 1800/Z59, který byl nejstarším strojem v provozech skupiny Sev.en Energy 
a jeho historie se dne 26. 12. 2020 rovněž definitivně uzavřela.  

paRamEtRy  
zakLaDačE z59
· hmotnost 1 300 tun
· výška 28 metrů
· max. dosah 70 metrů
· hodinový výkon 1 800 m3

· rychlost 15 m/min
· osádka 3 – 5 lidí
· vyroben v roce 1957 ve VŽKG

Zakladač ukončil svou bohatou ka-
riéru v lokalitě Šverma. Foto: (pim)

 Zakladač ještě v plné síle 
těsně před oslavou svých 
šedesátin. Foto Archiv SN



společnost Vršanská uhelná a.s.  
nabízí uplatnění v pozici:

pRovozNí  
ELEktRIkÁŘ 

Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uvede-
né pozici:

 � údržba a opravy elektro zařízení, provádění 
kontrol, servisní činnost

Požadujeme:
 � dobrý zdravotní stav – smyslová zdravotní 

způsobilost 
 � spolehlivost, odpovědnost, důslednost 

Kvalifikační předpoklady:
 � vzdělání: vyučen v oboru nebo ÚSO nebo SŠ 

– obor elektro 
 � min. § 6 do i nad 1000V  vyhl. č.50/1978
 � znalost silnoproudu 
 � řidičský průkaz skupiny B podmínkou
 � alespoň 3 roky praxe v oboru
 � schopnost samostatné činnosti

Nabízíme:
 � mzdové zařazení do 5. tarifního stupně s ga-

rancí meziročního nárůstu dle kolektivní 
smlouvy

 � firemní benefity – mimo jiné 13. plat, příspě-
vek na stravování, 6 týdnů dovolené

 � od nového roku po zapracování: 
 � příspěvek na penzijní připojištění 550 Kč mě-

síčně
 � program Zdraví - karta Benefity v hodnotě 

10 500 Kč na rok (čerpání na dovolenou, spor-
toviště, léky, kulturu)

 � zázemí společnosti, která je součástí silné 
energetické skupiny s dlouhodobou perspek-
tivou zaměstnání

 � smlouvu na dobu určitou s reálným prodlou-
žením na dobu neurčitou

 � pracovní dobu v ranních 8hod. směnách (6:00 
– 14:00 hod.)

 � možnost profesního a osobního rozvoje 
Nástup možný dohodou
Pracoviště: okres Most, Vršanská uhelná a.s. 
Bližší informace: Ing. Stanislav Fára, 
tel. 478 002 703
Písemné přihlášky formou motivačního dopisu a ži-
votopisu zasílejte na e-mail: v.stefanek@7group.cz 

společnost coal Services a.s.  
nabízí uplatnění v pozici 

ŘIDIč-stRoJNík 
poDbíJEčky  

koLEJí  
s náborovým příspěvkem 

30 000 kč
Hlavní činnost zaměstnance v uvedené pozici:

 � řízení, obsluha a údržba strojní podbíječky ko-
lejí se zaměřením elektro při údržbě kolejíště

Požadujeme: 
 � spolehlivost, odpovědnost
 � dobrý zdravotní stav (nutné psychologické vy-

šetření a zdravotní způsobilost k řízení dráž-
ního vozidla)

 � znalost čtení elektro schémat

 Kvalifikační předpoklady:
 � vzdělání: v  elektrotechnickém oboru Vyhl. 

50/1978 Sb. min. § 5 do 1000V; 
 � Vyhl. 100/1995 Sb. výhodou
 � ŘP skupiny „C“ výhodou

Nabízíme:
 � náborový příspěvek ve výši 30  000 Kč – jen 

v případě splnění kvalifikačních předpokladů 
vzdělání

 � mzdové zařazení do 6. tarifního stupně s ga-
rancí meziročního nárůstu dle kolektivní 
smlouvy

 � firemní benefity – mimo jiné 13. plat, příspě-
vek na stravování, 6 týdnů dovolené, od nové-
ho roku po zapracování pak: 

 � příspěvek na penzijní připojištění 550 Kč mě-
síčně

 � program Zdraví - karta Benefity v hodnotě 
10 500 Kč na rok (čerpání na dovolenou, sport. 
aktivity, léky, kulturu)

 � zázemí společnosti, která je součástí silné 
energetické skupiny s dlouhodobou perspek-
tivou zaměstnání

 � smlouvu na dobu určitou s  reálným předpo-
kladem prodloužení na dobu neurčitou

 � pracovní dobu v ranních 8hod. směnách
 � možnost profesního a osobního rozvoje

Nástup možný dle dohody
Pracoviště: Most - Komořany
Bližší informace: Radek Šetina, tel. 478  004  206, 
724 066 971 po-pá 6-14 hod.
Písemné přihlášky formou životopisu zasílejte na e-
mail: v.stefanek@7group.cz nebo poštou na adresu: 
Vladimír Štefánek, Coal Services a.s., V. Řezáče 315, 
434 67 Most
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psychologické služby (dospělí)   spoluúčast 200 Kč/hod.
psychologické služby (děti)   spoluúčast 200 Kč/hod.
logopedické služby pro děti   spoluúčast 200 Kč/hod.
právní poradna  zdarma
sociální poradna  zdarma

Nabízí služby 
pro veřejnost

Objednat se můžete telefonicky: 703 458 407
E-mail: info@w4w.cz

Václava Řezáče 315, 434 01 Most

Naši poradci se v této souvislosti nejčastěji setká-
vají s  nepoctivým jednáním ze strany neserióz-
ních poskytovatelů energie při distančním uzaví-
rání smluv, přičemž stěžejní roli hrají v čím dále 
větší míře zejména zprostředkovatelské společ-
nosti a tzv. aukce. 
Typickou situací je nečekaný telefonát, při němž 
marketingově školený hlas získá ústní souhlas nic 
netušícího spotřebitele k udělení plné moci. Ten 
se pak bohužel nestačí divit, když dodatečně zjistí, 
že bez svého vědomí uzavřel smlouvu s několika 
poskytovateli elektřiny či plynu současně a sank-
ce za jejich vypovězení se pohybuje řádově v de-
sítkách tisíc korun. Obdobně dochází k uzavírání 
nových smluv „mezi dveřmi“. Ti sociálně zranitel-
nější z nás mohou podlehnout tlaku podomních 
prodejců a podepsat „šikovně“ podstrčený doku-
ment, který si ani nestihnou pořádně přečíst, na-
tož aby plně porozuměli jeho obsahu. 
Na co si dát v souvislosti s „řáděním energošmej-
dů“ obzvláště pozor? Věnujte zvýšenou pozornost 
příchozím hovorům z neznámých telefonních čí-
sel. Jako zákazník si předem nemusíte uvědomit, 
že svým souhlasem po telefonu v podstatě uzaví-
ráte novou smlouvu na dodávky energií. Není va-
ší povinností na potenciálně výhodnou nabídku 
ihned přistoupit. Vše si v klidu rozmyslete a nech-
te si zaslat důležité dokumenty k seznámení pře-
dem. Seriózní dodavatel by vám to měl umožnit. 
Na eticky nekalé praktiky energetických šmejdů 
si posvítí novela tzv. energetického zákona, jejíž 
schválení by mohl přinést letošní rok. Zpřísně-
né podmínky připravované novely se namátkou 
týkají zákazu smluv na dobu určitou, které trva-

jí déle než tři roky, nové možnosti pro od-
stoupení od smluv uzavřených distančně 
bez sankcí, zákazu smluvních pokut u sou-
visejících smluv nebo omezení plných mo-
cí. Vůbec poprvé dojde k vymezení pojmu 
„zprostředkovatel“ a „zprostředkovatelská 
činnost“, což zabrání dalšímu rozvoji šedé 
ekonomiky. Záměrem připravované legisla-
tivní změny je posílení ochrany spotřebitele 
a zavedení povinné registrace těchto podni-
katelských subjektů v elektronickém regist-
ru, který bude přímo dozorovat Energetic-
ký regulační úřad. Můžeme se tedy těšit na 
pročištění trhu s energiemi a férovější pra-
vidla. První vlaštovkou, i když mimo legis-
lativní prostředí, je Deklarace 2.0 na ochra-
nu spotřebitelů.
Do té doby se nenechme nachytat „na švest-
kách“ a při případné změně poskytovatele 
energií postupujme uvážlivě a smlouvu uza-
vřeme se skutečně důvěryhodným a sluš-
ným dodavatelem. Vyplatí se přitom hezké 
české přísloví „důvěřuj, ale prověřuj“. 

Energií nabité jaro Vám přeje
Mgr. Lada Šůláková  

vedoucí OP Most a Litvínov

Použité zdroje: www.socr.cz, TZ SOCR 
ČR ze dne 1. 10. 2020, Zk. č. 458/2000 
Sb., o podmínkách podnikání a o výko-
nu státní správy v energetických odvět-

vích a o změně některých zákonů (ener-
getický zákon) v platném znění

ocHRaNa pRotI ENERGo-
šmEJDům – bLýskÁ sE 
Na LEpší časy
Mohlo by se zdát, že článek věnovaný problematice tzv. energetických šmej-
dů je v periodiku významné energetické skupiny tak trochu nošením dříví do 
lesa. Opak je však pravdou, neboť praxe Občanské poradny Most a Litvínov 
ukazuje, že ať již my sami nebo naši blízcí, se můžeme snadno nechat oklamat 
často agresivními praktikami, v jejichž důsledku uzavřeme pro nás mnohdy ne-
výhodnou smlouvu.

Lomená 47, 434 01 Most
Občanská poradna Litvínov
Žižkova 151, 436 01 Litvínov
Krušnohorská poliklinika, s. r. o.
1. patro, výtah C

Kontakty na recepci 
Telefon: 417 638 954
Mobil: 721 258 865
E-mail: op@most.diakonie.cz

občaNskÁ poRaDNa most

Dotaz můžete zaslat prostřednictvím e-formuláře
V době nouzového stavu jsou konzultace s klienty prováděny bezkontaktně tj. pro-
střednictvím telefonu, mailu nebo jiných aplikací (např. Skype).



1716 ochranná opatřeníkřížovka

Michael Jackson: „Nemám slov, abych vyjádřil, … 1. část tajenky čtení knih. Trávím spoustu času čtením, protože to velmi miluji. … 2. část tajenky v té 
knížce úplně ztratit a … 3. část tajenky, kde jsem. Filozofie je můj oblíbený předmět. To, co je skvělé na čtení, je, že na jednom řádku můžete narazit na ně-
co, co jste se snažili vyjádřit celý život nebo něco, na co jste se snažili přijít celý život.“ Správné znění tajenky z únorového čísla SEV.EN NOVIN: Život je ja-
ko roční období. Na jaře se vše zrodí, v létě dozrává, na podzim chřadne a v zimě se zaniká. Výhru získávají: Miroslav Janega, Elektrárna Počerady; Anna 
Junková, Coal Services; Jindřich Benák, Severní energetická. Vyluštěnou tajenku můžete zasílat na adresu: Vršanská uhelná a.s., redakce SEV.EN NOVI-
NY, V. Řezáče 315, 434 67 Most nebo e-mailem: seven.noviny@7group.cz. Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce. Uveďte přesnou adresu pro pří-
padné doručení výhry.  
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