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Výkon nových fotovoltaických elektráren před-
stavuje 6 % z celkové kapacity fotovoltaik v ČR. 
Jejich roční výroba se bude pohybovat kolem 
130 GWh. Takové množství zelené energie by 
samo o sobě pokrylo přes 2 % roční spotřeby Ús-
teckého kraje. 
„Tyto nové zdroje pozitivně ovlivní energetickou 
soběstačnost celého regionu a pomohou České re-
publice k  ozelenění elektroenergetického mixu. 
Budeme tak mít zase o krok blíže k plnění národ-
ních dekarbonizačních cílů. Současně je tento pro-
jekt důležitou součástí transformace Sev.en Ener-
gy, a to zejména v synergii s jejím hlavním trans-

formačním projektem Green Mine,“ říká Pavel 
Farkač, manažer rozvojových a transformačních 
projektů Sev.en Energy.
Skupina v  současné době zpracovává podklady 
ke stavebnímu povolení pro všech pět projektů, 
čímž se přibližuje samotnému počátku výstavby 
ve vybraných lokalitách v okolí měst Most a Lit-
vínov. Nové elektrárny by mohly začít vyrábět 
v roce 2025.
„Rádi bychom posílili konkurenceschopnost ze-
lené energie z velkých  fotovoltaických elektráren. 
Intenzivně mapujeme prostředí PPA (Power Pur-
chase Agreement) kontraktů s ambicí najít pro tu-

to energii přímé spotřebitele. Vedeme také jednání 
s potenciálními investory, kteří se zajímají o pří-
mý kapitálový vstup do tohoto čerstvě resuscito-
vaného odvětví  české energetiky,“ vysvětluje Pa-
vel Farkač.  
Sev.en Energy se i nadále zaměřuje primárně 
na zdroje se stabilní dodávkou energií, nicméně 
kapacita nových solárních elektráren má podle 
Pavla Farkače potenciál zajistit energetickou so-
běstačnost novým investičním záměrům v  re-
gionu. „Velikost 130 MW přitom odráží pouze 
první vlnu záměrů Sev.en Energy v oblasti FVE. 
V  zásobníku máme další plochy s  ještě větším 
energetickým potenciálem,“ uzavírá Pavel Farkač.
Všech pět zdrojů by mělo vyrůst mimo pozemky 
zařazené v zemědělském půdním fondu, nehro-
zí tedy, že by zabíraly půdu například pro země-
dělskou produkci. Zčásti budou využity i někte-
ré brownfieldy. 

(red)

Sev.en energy připravuje  
na moStecku projekty 
fotovoltaických elektráren
Skupina Sev.en Energy připravuje na Mostecku pět projektů nových fotovoltaic-
kých elektráren. Druhý největší producent elektřiny v ČR tak aktivně vstupuje do 
moderního energetického odvětví. Svoji stávající a aktuálně zcela vytíženou vý-
robní kapacitu v uhelných elektrárnách tím rozšíří o dalších 130 MW z obnovitel-
ných zdrojů.  
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Především zahraniční média zaujalo, že skupina Sev.en Energy koupila podíl v austral-
ské uhelné elektrárně
Sev.en Energy koupila většinový podíl v uhelné elektrárně Vales Point na jihovýchodním pobřeží 
Austrálie. Tímto krokem jsme rozšířili portfolio uhelných elektráren o další zdroj s celkovým in-
stalovaným výkonem 1 320 MW a výrazně tak posílíme svou přítomnost v Austrálii, kde již část 
aktiv vlastníme. Transakce zahrnuje taktéž nedaleký uhelný důl, který elektrárnu zásobuje. Elek-
trárna Vales Point se podílí na výrobě elektřiny v Austrálii zhruba 4 % a plánuje prodloužit svůj 
provoz o dalších 20 let po roce 2030. Celkově se uhelné elektrárny podílejí z více než 50 % na 
výrobě elektrické energie v zemi. Austrálie je výrazným producentem hnědého i černého uhlí, 
více než 80 % veškeré produkce směřuje na export zejména do Asie. Export uhlí je realizován 
i  poblíž elektrárny Vales Point, v jejíž blízkosti se nachází dva terminály na vývoz uhlí o celkové 
kapacitě přesahující 110 milionů tun uhlí ročně. 

Mezi další zahraniční akvizice skupiny patří společnost Blackhawk Mining, která je jedním z nej-
větších producentů metalurgického uhlí pro výrobu oceli v USA. Společnost Sev.en Global In-
vestments, která má zahraniční akvizice skupiny na starost, buduje rovněž globální portfolio po-
zemků a těžebních práv k různým nerostným zdrojům.

Regionální média ze středních Čech a Moravy zajímalo, kdy zahá-
jíme vytápění ve městech Kladno a Zlín a zda se chystá v dohledné 
době zvýšení ceny tepla.
Cenu tepla z našich tepláren řešíme s našimi obchodními partnery 
vždy před začátkem nové topné sezony. V letošním roce jsme ce-
ny upravovali na jaře. Naší snahou je udržet ceny pro naše obchod-
ní partnery a potažmo i všechny odběratele tepla z našich tepláren 
na přijatelné úrovni. Je možné, že se úpravě cen nevyhneme, proto-
že ceny vstupů rostou i pro nás, ale pravděpodobně k tomu nedo-
jde v letošním roce.    

mÉDia v září zajímalo

Gabriela Sáričková  
Benešová,
mluvčí Sev.en EnergySáričková Benešová

Teplárna Kladno se na topnou sezonu připravo-
vala během pravidelné letní údržby technolo-
gií. Běžnou údržbu zařízení zde přitom prová-
dějí průběžně po celý rok, aby bylo v bezvadném 
a bezporuchovém stavu. 
„Během srpna byla provedena hlavní pravidelná 
údržba a kontrola zařízení zajišťujícího dodávky 
tepla. Mimo jiné jsme provedli údržbu a předepsa-
né kontroly na základních a špičkových ohříva-
čích, právě ty zabezpečují vlastní ohřev topné vo-
dy. Provedli jsme preventivní údržbu všech oběho-

vých čerpadel a jejich motorů včetně souvisejících 
elektrozařízení. Nelze opomenout ani ostatní pod-
půrná zařízení, kterými jsou ve velké míře hlav-
ně motory, čerpadla a armatury, vše bylo pečlivě 
zkontrolováno a v případě potřeby opraveno nebo 
vyměněno. Čidla a převodníky byly demontovány 
a byla provedena jejich kalibrace a zpětná mon-
táž, aby měření a regulace fungovaly spolehlivě. 
Všechna zařízení po provedených opravách byla 
odzkoušena před vlastním uvedením do provozu, 
aby byla zajištěna maximální provozní spolehli-

vost po dobu dalších 12 měsíců a hlavně v zim-
ním období, kdy je dodávka tepelné energie nej-
větší. Díky včasné a pravidelné péči o technologie 
můžeme zajistit bezproblémové dodávky tepla do 
kladenských domácností,“ uvedl ředitel provozu 
a údržby Teplárny Kladno Michal Hons.
Ve Zlíně se na topnou sezonu připravovali bě-
hem letní odstávky výroby tepla a teplé vody. 
Provedeny byly plánované práce na údržbě 
a opravě zařízení pro rozvod tepelné energie. 
Kompletně byl odstavený páteřní horkovod zá-
sobující teplem sídliště Jižní svahy. Dále by-
ly provedeny revizní, údržbové a opravné prá-
ce rozvodného tepelného zařízení. Pro nadchá-
zející topnou sezonu tak Teplárna Zlín zaručila 

vysokou spolehlivost dodávek 
tepla z centrálního zdroje a je 
dobře připravena na zimu. 
Dodávek tepla a teplé vody od 
Teplárny Kladno využívá ví-
ce než dvacet tisíc kladenských 
domácností. Vyjma domácnos-
tí zajišťuje centrální zdroj tep-
la v Kladně dodávky tepla také 
pro veřejné budovy jako ško-
ly, krajskou nemocnici, domov 
pro seniory. Ve Zlíně se teplo 
pro sedmnáct tisíc domácností, 
úřady, školy, nemocnici a dal-
ší odběratele vyrábí z domácí-
ho hnědého uhlí a biomasy. Ke 
konečným odběratelům ho dis-
tribuuje také prostřednictvím 
městské společnosti Teplo Zlín 
a.s.                                           (red)

v klaDenSkých i zlínSkých 
DomácnoStech už Se topí
Teplárny Kladno a Zlín zahájily v polovině září topnou sezonu. Desetitisíce domác-
ností ve středních Čechách i východní Moravě tak přečkaly první letošní chladné 
dny bez úhony. 

„S výjimkou Elektrárny Počerady máme ve spo-
lečnostech skupiny uzavřené kolektivní smlouvy 
s  platností na několik let. Všechny ale obsahují 
inflační doložku, která stanovuje, že při překro-
čení určité hranice je možné znovu zahájit vyjed-
návání o mzdovém růstu. Tato situace v součas-
nosti nastala, takže se zástupci zaměstnavatele 
i odborů ve všech společnostech skupiny s uza-

vřenými kolektivními smlouvami připravují na 
jednání o růstu mezd pro příští rok,“ uvedl Pe-
tr Mrvík, personální ředitel společnosti Sev.en 
Inntech, který povede vyjednávání za zaměst-
navatele. 
 „Máme uzavřenou KS do konce roku 2024. Má-
me však ustanovení s jednoletou platností. Ty 
budou předmětem letošního vyjednávání. Náš 

vyjednávací tým má připravený návrh Dodat-
ku KS č. 1. Kromě mzdového nárůstu je to také 
například příspěvek zaměstnavatele na pojiště-
ní odpovědnosti zaměstnance za škodu, náklady 
sociálního charakteru, mzda za práci ve svátek 
atd.,“ naznačil Jaromír Franta, předseda Sdru-
žení odborových organizací skupiny. 
Snahou vyjednávacích týmů je, aby dodatky ke 
kolektivním smlouvám byly uzavřeny co mož-
ná nejdříve a mohly se plnit. Pokud nenastanou 
žádné komplikace, měly by dojednané parame-
try platit od počátku příštího roku. 

Ze skupiny

ve SpolečnoStech Skupiny  
začalo kolektivní vyjeDnávání
Ve společnostech skupiny Sev.en Energy se rozbíhá kolektivní vyjednávání. Hlav-
ním tématem bude i s ohledem na aktuální celostátní ekonomickou situaci růst 
mezd pro příští rok. 
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kDe najDete 
výSleDky 
průzkumu 
Výsledky zaměstnaneckého průzku-
mu se postupně dostanou mezi všech-
ny zaměstnance společností skupiny  
Sev.en Energy. 

Online průzkumné šetření spokojenosti za-
městnanců bylo ukončeno v červenci a zúčast-
nilo se jej téměř čtyřicet procent zaměstnan-
ců ze všech společností skupiny Sev.en Energy. 
Po kompletním zpracování všech dat jsou nyní 
postupně výsledky zveřejňovány. Jako první se 
měli možnost s výstupy ze šetření seznámit čle-
nové představenstev jednotlivých společností, 
v nadcházejících týdnech se s výsledky budou 
moci seznámit i zaměstnanci. 
Ke zveřejnění budou využity všechny komu-
nikační kanály. Souhrnné výsledky za skupinu 
budou k  nalezení v  nadcházejících vydáních 
Sev.en novin, zveřejněny budou také na intra-
netu a podrobné výsledky v jednotlivých spo-
lečnostech se zaměstnanci dozvědí mimo jiné 
z nástěnek a také od svých vedoucích na pra-
covních poradách.                                        (red)

Teplárna Zlín.

Teplárna Kladno. Foto:  2x Archiv SN
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 „Po dvouleté pauze vynucené pandemickými ome-
zeními bylo v letošním roce pro veřejnost vyčleněno 
od června do září celkem jedenáct sobotních termí-
nů, ze kterých mohli zájemci vybírat. Šestkrát mě-
li šanci navštívit elektrárnu ve Chvaleticích, pětkrát 

Počerady,“ připomněla Gabriela Sáričková Bene-
šová, mluvčí skupiny Sev.en Energy. Podobně ja-
ko v případě Uhelného safari si účastníci museli 
rezervovat místa prostřednictvím webových strá-
nek www.energytour.cz. Už na jaře organizátoři 

exkurzí avizovali, že kapacita je omezená a nevy-
platí se proto příliš váhat. Možnosti nahlédnout 
do zákulisí výroby elektřiny využily necelé dvě 
stovky návštěvníků, z toho bylo osmnáct dětí.  
Každá z exkurzí trvala přibližně tři hodiny a ná-
vštěvníci nachodili až tři kilometry. Navštívili nej-
důležitější místa v elektrárně a získali představu 
o tom, jak se z uhlí ze severu Čech vyrábí elektři-
na.                                                                           (red)

letošní energy tour pro  
veřejnoSt v září Skončila 

Účastníci poslední Energy Tour ve chvale-
tické elektrárně měli šanci projít všechny 
důležité části zdejšího provozu. Foto: (pim)

Laboratoř v Elektrárně Počerady patří k nej-
moderněji vybaveným zařízením v energeti-
ce. Foto: (pim)

Předposlední zářijový víkend patřil ve Chvaleticích a Počeradech exkurzím pro ve-
řejnost, které tu od jara probíhaly pod názvem Energy Tour. Zájemci mohli napo-
sledy v letošní sezoně nahlédnout do provozů elektráren skupiny Sev.en Energy. 

„Naše laboratoř je akreditovaná od roku 1999. La-
boratoř je rozdělena na šest specializací. Jedná se 
o laboratoř vody, olejů, paliv, odsíření, vedlejších 
produktů a fyzikální laboratoř. Na převážnou vět-
šinu používaných laboratorních metod máme akre-
ditaci. Dohromady jich je více než padesát,“ vy-
světlila Věra Dvořáková, vedoucí počeradské la-
boratoře. Audity každé z nich probíhají průběžně 
zhruba po 15 měsících a během čtyř let by mě-
ly být prověřeny všechny. Po pěti letech následu-
je reakreditační audit, při němž si auditoři mohou 
vybrat namátkově kteroukoli z metod a tu detail-
něji přezkoumat.   
„Audit zajišťuje tříčlenná komise složená z hlavní-
ho a dvou odborných posuzovatelů. První den za-
číná úvodním zasedáním, které slouží k seznáme-
ní s chodem firmy i s programem týdenního audi-

tu. Posuzovatelé se každých pět let mění, zatím se 
nestalo, že by k nám přijela stejná skupina,“ uved-
la vedoucí. Hlavní posuzovatel se věnuje kontrole 
Příručky kvality, kterou musí mít každá laboratoř 
zpracovanou a posuzuje, zda se shoduje s patřič-
nou normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Od-
borní posuzovatelé během týdne procházejí jed-
notlivé laboratoře a kontrolují postupy a metody.
„Kromě standardních činností se při auditu po-
zornost soustředí i na implementaci legislativních 
změn a úprav do našich postupů. V roce 2018 se 
změnila norma pro akreditace, z čehož vyplynula 
nutnost zapracovat celou řadu novinek, například 
analýzu rizik. Tu jsme nejen museli vytvořit, ale je 
třeba ji také sledovat a udržovat,“ připomněla Ilo-
na Hájková, manažerka kvality počeradské labo-
ratoře. 

Po čtyřdenním reakreditačním auditu posuzo-
vatelé seznámí se závěry svého šetření vedení la-
boratoře.  Výsledkem by mělo být udělení osvěd-
čení o akreditaci podle platné normy ČSN EN 
ISO/IEC 17025:2018. Akreditace garantuje ne-
závislost a správnost výsledku analýz. Laboratoř 
je tím oprávněna provádět analýzu vzorků pod-
léhajících integrovanému povolení. Těsně před 
koncem září počeradská laboratoř celým proce-
sem prošla úspěšně a akreditaci obhájila.  
Akreditovaná pracoviště jsou i v  dalších spo-
lečnostech skupiny Sev.en Energy. Laboratoře 
a vzorkovny Sev.en Inntech mají akreditovanou 
desítku metod rozborů, které souvisejí s  vlast-
nostmi paliva a následně popela. Činnosti la-
boratoří se vzájemně doplňují. V těžebních spo-
lečnostech se zaměřují především na rozbory 
paliva, v elektrárenských provozech k tomu při-
dávají rozbory z dalších procesů výroby.      

 (red)

„Do programu Bezpečný podnik se počeradská 
elektrárna zapojila už na začátku nového milé-
nia, ale po určité období byl přerušen. Opět jsme 
na něj navázali v  roce 2019 a pokračujeme i po 
začlenění elektrárny do skupiny Sev.en Energy,“ 
vysvětlil Pavel Zahrádka, koordinátor BOZP 
v Elektrárně Počerady. 
Aby se podnik mohl zapojit do programu, musí 
se nejprve detailně seznámit s příručkou Státní-
ho úřadu inspekce práce, která popisuje všech-

ny sledované oblasti. „Obsahuje veškeré podmín-
ky, které musíme splnit, včetně absolvování au-
ditů, jejichž výsledky posuzuje příslušný oblastní 
inspektorát práce. Jedenkrát za tři roky dochází 
ke kontrole plnění požadavků,“ doplnil Pavel Za-
hrádka. 
Inspektoři práce strávili v Počeradech tři týdny 
a prověřovali deset oblastí od dopravy, systém ří-
zení, stavební činnosti, vyhrazená technická za-
řízení až po pracovní prostředí. „Dotkli se v pod-

statě veškerých činností podléhajících legislativě 
BOZP,“ poznamenal koordinátor BOZP. Z kaž-
dého auditu se zpracuje zpráva, zda firma plní 
předepsaná kritéria. „Dílčí protokoly už jsme ob-
drželi a potvrzují, že podmínky plníme. Definitiv-
ní rozhodnutí, zda osvědčení Bezpečný podnik zís-
káme na další tříleté období, závisí na rozhodnu-
tí Státního úřadu inspekce práce. To bychom měli 
znát zhruba do měsíce,“ uzavřel Pavel Zahrádka. 
Program Bezpečný podnik vyhlašuje Minister-
stvo práce a sociálních věcí společně se Státním 
úřadem inspekce práce od roku 1996 zejména 
pro výrobní společnosti se sto a více zaměstnan-
ci. Osvědčení se předává dvakrát ročně, ve druhé 
polovině května a října.                                    (pim)

počeraDSká elektrárna chce 
být i naDále bezpečný poDnik
Elektrárna Počerady se po třech letech opět uchází o osvědčení Bezpečný pod-
nik. Za sebou má desítku auditů, které měly potvrdit, že systém řízení bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (BOZP) zde nejen funguje, ale neustále se rozvíjí a vylep-
šuje. 

auDit po pěti letech 
potvrDil akreDitaci 
pro laboratoř
Náročný týden čekal ve druhé polovině září zaměstnance laboratoří Elektrárny 
Počerady. Měli před sebou reakreditační audit, který laboratoř musí absolvovat 
každých pět let. 

Pro policejní lezce je komín velmi specifické 
místo, dostat se do nejvyšší části vyžaduje sluš-
nou fyzickou průpravu, část cesty dolů se navíc 
rozhodli slanit. První zhruba dvacítka lezců tré-
novala na komíně koncem září, a aby se vystří-
dali všichni členové jednotky, navštíví elektrár-
nu ještě dvakrát na začátku října.
Výcvik policejních lezců využije lezecký tým 
podnikových hasičů chvaletické elektrárny. Za-
pojí je do přesunu nového steliva do dvou soko-
lích budek na komíně ve výšce 130 a 160 metrů. 
Doprava padesátikilogramového nákladu bude 
s jejich pomocí mnohem snazší. 
Speciální sokolí budky byly ve chvaletické elek-
trárně umístěny v roce 2017. Dravci se v areálu 
objevili v roce 2020, ke hnízdění je ale nevyužili. 
Letos už ale přišla na svět v níže položené budce 
trojice sokolích mláďat.                                  (pim)

policejní lezci trÉnovali na komíně 
Třísetmetrový komín chvaletické elek-
trárny, který patří k nejvyšším v repub-
lice, si vybrala ke cvičení východočeská 
zásahová jednotka Policie ČR. 

Policejní lezci na 
komíně chvaletické 
elektrárny. Foto: (pim)
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„Na trati se rozšiřoval svah a posouvala výhyb-
ka 1A. Prodloužení koleje a posunutí výhybky 
o 34 metrů bylo v plánu už během rekonstrukce 
vlečky v letech 2019 a 2020, nakonec k tomu ne-
došlo. Trať totiž kříží produktovody, takže jsme 
tuto akci vyčlenili a začali připravovat projekto-
vou dokumentaci a podklady pro stavební řízení,“ 
vysvětlil Jaroslav Ježek, technik PZF úseku řízení 
technického ředitele Sev.en Inntech. 
Hlavním důvodem úprav je zvýšení kapacity tra-
ti, po které putuje uhlí z lomu Vršany do poče-
radské elektrárny. „V současnosti dodáváme do 
Počerad soupravy s  jedenácti vozy typu FALLS 

11, k ostatním odběratelům až s dvaatřiceti. Pro-
dloužení koleje umožní, že se na trati dokážou vy-
hnout i delší soupravy. Po dohodě s  elektrárnou 
tak nyní můžeme do Počerad posílat patnáct až 
šestnáct vozů v jedné soupravě. Zároveň se usnad-
ní i manipulace s delšími vlaky, které nyní může-
me rozdělit pouze na dvě části a nikoli na třetiny, 
jak tomu bylo doposud,“ doplnil Jaroslav Ježek.  
Veškeré úpravy na železniční vlečce se podaři-
lo zvládnout v termínu. Přípravné práce na tra-
ti začaly v předstihu, samotná výluka trvala od 
10. do 16. září. Kromě rozšíření svahu a posunu-
tí výhybky bylo potřeba posunout návěstidla, na 

kolejích doplnit počítače náprav, posunout pře-
stavník spolu s výhybkou a zapojit veškerou ka-
beláž včetně zajištění funkčnosti systému zabez-
pečení tratě. Podél trati vede optický kabel do 
počeradské elektrárny a rozvodny Lišnice, kte-
rý se rovněž musel prodloužit a přeložit. „Ter-
mín jsme dodrželi hlavně proto, že většinu prací 
zajišťovaly firmy, s nimiž jsme spolupracovali na 
generální opravě trati a nesmíme opomenout ani 
významnou spolupráci s úsekem kolejové dopra-
vy při této investiční akci. V následujících týdnech 
budeme upravený traťový úsek sledovat, zda vše 
funguje bez potíží.“ uzavřel technik PZF.      (pim)

Provoz mezi lokalitou Vršany a Elektrárnou Poče-
rady se v polovině září na necelý týden zastavil. 
Důvodem nebyla mimořádná událost, ale úpravy 
na železniční trati, která těžební společnost spo-
juje s elektrárnou. Po jejich dokončení je provoz 
a zásobování elektrárny plynulejší. 

„Většina dobývací technologie byla po dobu pra-
cí na trati do Počerad odstavena, tuto dobu jsme 
využili pro nezbytné opravy a údržbu ať už na 
velkostrojích, tak na dalších částech technologie. 
Údržbářské práce probíhaly i na linkách páso-
vých dopravníků, po nichž putuje uhlí k naklád-
ce. Na skládkovém stroji USSK1 jsme například 
během odstávky měnili pohony kolesa,“ shrnul 

Stanislav Fára, vedoucí úseku uhlí Vršanské 
uhelné. 
Práce probíhaly i na nakládacím zásobníku, hlav-
ním místě, odkud vyrážejí vlaky s vršanským uh-
lím směrem do počeradské elektrárny. „Přímo 
v nakládacím zásobníku probíhala výměna poško-
zených desek opláštění, které především v zimě za-
braňují namrzání a nalepování materiálu. Prosto-

ry nakládacího zásobníku byly zároveň vyčištěny 
a provedeny nezbytné opravy na ostatních částech 
technologie, které bychom za běžného provozu ne-
byli schopni uskutečnit,“ doplnil vedoucí. 
Ačkoli velká část strojního zařízení byla během 
týdenních prací na trati do Počerad odstavena, 
nakládka a odvoz uhlí z Vršan se nezastavily úpl-
ně. „Po celou dobu bylo v provozu nakládací mís-
to Údolí, odkud každý den odjíždělo několik nalo-
žených železničních souprav ve směru do Komo-
řan,“ poznamenal Stanislav Fára.                      (red)    

výluku na trati využili v lomu  
vršany k opravám a úDržbě
Odstávku na železniční trati do Elektrárny Počerady využil úsek uhlí Vršanské 
uhelné k nezbytné údržbě technologie. 

V kladenské teplárně se poslední záři-
jovou sobotu uzavřel letošní ročník ex-
kurzí pro zaměstnance a jejich rodinné 
příslušníky. 

Od července do září bylo naplánováno jede-
náct termínů, z nichž mohli zaměstnanci vybírat 
a se svými rodinami vyrazit na exkurzi praktic-
ky do všech společností skupiny. Na severu Čech 
se mohli zájemci podívat na aktivní těžbu do lo-
mu Vršany nebo na zajímavá místa lokality ČSA. 
V  nabídce nechyběly ani exkurze do kladenské 
teplárny a Elektrárny Chvaletice, o které byl nej-
větší zájem. Možná i proto, že nefigurují v běžné 
nabídce exkurzí pro veřejnost, jako je například 
Uhelné safari. Šanci strávit příjemnou sobotu 
s rodinou a navštívit některý z vybraných provo-
zů skupiny využila zhruba stovka zaměstnanců 
a jejich rodinných příslušníků.                           (red)

zaměStnanci mohli vzít roDiny Do provozu 

V posledním zářijovém týdnu se uskutečnila dvě 
pravidelná setkání vedení skupiny Sev.en Ener-
gy se zaměstnanci kladenské teplárny a poče-
radské elektrárny. Luboš Pavlas, CEO skupiny 
seznámil zaměstnance s  aktuálními aktivitami  
Sev.en Energy v zahraničí, ale i současnou situa-
cí na energetickém trhu v Česku, která má samo-
zřejmě dopad i na podnikání skupiny.  
Zaměstnanci  měli možnost se dozvědět o vzni-
ku společnosti Sev.en Energy Supply, novém 

dodavateli elektřiny pro koncové zákazníky 
v ČR. Zaměřuje se především na velké průmys-
lové zákazníky s roční spotřebou elektřiny nad 
5 GWh. Na trh dodá elektřinu přímo z výrob-
ního portfolia skupiny Sev.en Energy, která je 
druhým největším výrobcem elektřiny v České 
republice. Cílem Sev.en Energy Supply je pře-
devším nabízet odběratelům garantované do-
dávky elektřiny přímo od výrobce, a to za trž-
ně akceptovatelných podmínek. Strategickým 

partnerem pro realizaci obchodů je společnost 
CENTROPOL ENERGY, a. s., která má mno-
haleté zkušenosti s prodejem elektřiny i zemní-
ho plynu podnikům a je špičkou v oboru u nás. 
V  tuto chvíli se činnost společnosti zaměřu-
je pouze na velké odběratele elektřiny, ale ne-
ní vyloučeno, že v budoucnu se zaměří i na ma-
lé zákazníky. 
Řeč přišla také na právě zahájené kolektivní vy-
jednávání, které se ve společnostech skupiny 
rozbíhá a také na výsledky zaměstnaneckého 
průzkumu, které budou v  nadcházejících týd-
nech postupně zveřejňovány. 

(red)

na velínech Se mluvilo 
o novÉm DoDavateli elektřiny
Pravidelná setkání na velínech elektráren a tepláren pokračovala i v září. Možnost 
zeptat se napřímo představitelů skupiny Sev.en Energy měli zaměstnanci Teplárny 
Kladno a Elektrárny Počerady.

Vedení skupiny Sev.en Energy na pravidelném setkání se 
zaměstnanci na velíně kladenské teplárny. Foto: (pim)

 V Kladně se letos uza-
vřela sezona exkurzí 
pro zaměstnance a je-
jich rodinné příslušníky. 
Foto: (ped)
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Po vynucené přestávce způsobené pandemií koronaviru, moh-
la v letošním roce skupina Sev.en Energy opět začít pořádat 
akce pro své zaměstnance. Jedná se také o jistou formu podě-
kování za celoroční dobrou práci, což bylo v době covidových 
omezení nahrazeno například osobním vánočním dárkem. 
V severočeské části skupiny byly jedním z vrcholů akcí pro zaměstnance osla-
vy Dne horníků, které se opět konaly jako součást Mostecké slavnosti. „Pro 
zaměstnance byla znovu v rámci Mostecké slavnosti vyčleněna speciální zóna 
a jsme rádi, že si sem našli cestu a Den horníků si náležitě užili. Během víkendu, 
kdy se slavnosti konaly, jsme vydali více než dva tisíce vstupenek s poukázkami 
určenými pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky na občerstvení a dět-
ské atrakce. Jen za atrakce jsme během obou dnů vydali zhruba půl milionu 
korun,“ uvedla Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí skupiny Sev.en Energy. 
Den horníků nebyl jedinou akcí, kterou si mohli zaměstnanci skupiny užít. 
Také letos měli příležitost získat volné vstupenky na některý z dvanácti kon-
certů, které se konaly v rámci Kulturního léta od května do září v areálu tře-
bívlického vinařství. 
Společenské akce formou tradičních večírků a setkání budou pokračovat ve 
všech regionech, kde skupina Sev.en Energy působí, i v následujících měsí-
cích.                                                                                                                     (red)

po vynucenÉ přeStávce Se mohou zaměStnanci  
Skupiny Sev.en energy opět Společně bavit 

Také letos si zaměstnanci mohli užít koncerty v třebívlickém vinařství. Foto: L. Staněk. 

Den horníků byl opět součástí Mostecké slavnosti. Foto: (pim)
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Nejsnadnější možností je převést si body do do-
plňkového penzijního spoření nebo penzijního 
připojištění (zjednodušeně penzijní spoření). 
Podmínkou je uzavřené vlastní penzijní spoření  
a zároveň uzavřenou dohodu o příspěvku za-
městnavatele na penzijní spoření.
Body bude možné převádět v termínu od 
1. 11. do 20. 11. 2022. Vámi určená část-

ka bude společně s příspěvkem zaměstnava-
tele, který máte na penzijní spoření, zaslána 
za příslušný kalendářní měsíc na váš penzij-
ní fond. Těm z vás, kteří si v  tomto roce pře-
vedli méně než 5  000 Kč, bylo provozova-
telem připsáno 300 bodů jako bonus. Je ale 
třeba mít na mysli, že pokud si zvolíte va-
riantu převedení bodů, ale nemáte sjedna-

nou smlouvu s penzijním fondem, body vám 
propadnou. (Podrobný návod jak postupo-
vat jsme přinesli v  minulém čísle Sev.en No-
vin, které najdete na skupinovém intranetu  
i webových stránkách).
Tuto možnost mohou využít pouze zaměst-
nanci, kteří mají benefitní program u společ-
ností Benefity a.s. a Sodexo Pass Česká repub-
lika a.s. (zde je možnost převedení od 1. 11. do 
30. 11.)  Netýká se těch, kdo čerpají benefity 
u jiných smluvních dodavatelů (např. Benefit 
plus – Teplárna Zlín, Teplárna Kladno).   

 (red)

čaS na převeDení nevyčerpaných benefit  
boDů Do penzijního Spoření Se krátí
Už jen zhruba měsíc zbývá na rozmyšlenou všem, kteří si své nevyčerpané benefit 
body budou chtít převést na penzijní spoření. Toto řešení je ideální pro ty, kdo ne-
stíhají čerpat benefity v obchodech nebo e-shopech a nechtějí, aby jim zbytečně 
propadly. 

V této dohodě si péči o děti rozdělí tak, aby dítě-
ti vytvořili stabilní rodinné prostředí, do které-
ho se nebude promítat nevydařený vztah rodi-
čů. Taková dohoda je pro děti nejlepší a je i nej-
větší šance, že ji rodiče budou dodržovat. Než 
ale začne celý tento proces, může jeden z rodi-
čů navštívit OSPOD, aby se poradil, jak ukon-
čit společné soužití. OSPOD rodiči vysvětlí, jaké 
návrhy podat k soudu, aby soud mohl rozhod-
nout o rozvodu nebo upravit péči o děti, pokud 
rodiče nejsou manželé. Tyto návrhy se podávají 
na jednoduchých formulářích. Stačí na rozvod 
i úpravu poměrů dětí, nezajišťují ale navrhova-
teli další právní ochranu.

Proč je to důležité? Rodič může například ná-
rokovat výživné zpětně na dítě, požádat návr-
hem na vydání předběžného opatření o zajiš-
tění dočasného nezbytného výživného pro dí-
tě nebo za trvání manželství nárokovat výživné 
na sebe. Pokud jsou důvody rozvratu manželství 
na straně jednoho z rodičů a druhý to u soudu 
tvrdí, může také soud rozhodnout o nerovno-
měrném majetkovém vyrovnání.  Aby ale soud 
mohl tyto skutečnosti zohlednit, navrhovatel je 
musí u soudu tvrdit a navrhnout důkazy. Často 
se ale tyto informace dozvídá pozdě. Pak se buď 
navrhovatel musí odvolat proti rozsudku, nebo 
se dokonce nemohou tyto skutečnosti před sou-

dem použít, protože je zákon umožňuje tvrdit 
jen do určité doby. 
V rámci projektu Servis rodiny proto W4W po-
skytuje právní poradnu. Rodiče se mohou pře-
dem objednat a přijít na pobočku W4W v Mos-
tě. Jednou v měsíci zde spolupracující právnička 
vysvětlí a poradí, jak se zachovat. Každý rodič 
má po předchozím objednání nárok na 1 hodi-
nu právního poradenství zdarma. Rodiče mo-
hou poradnu kontaktovat také e-mailem a práv-
nička na dotaz odpoví písemně. Tato služba je 
rovněž zdarma. O této právní poradně i ter-
mínech, kdy bude přítomná právnička, W4W 
předem informuje spolupracující organiza-
ce, OSPOD, školy a další instituce v Mostě, aby 
se zvýšila šance, že se dostane k rodičům včas. 
Kontakty a více informací najdete na stránkách: 
https://women-for-women.cz/sluzby-pro-verej-
nost-most/. 

 (red)

moStecká pobočka Women for  
Women nabízí právní poraDnu
Projekt obecně prospěšné společnosti Women for Women (W4W) Servis rodiny 
má za cíl pomoci dětem tím, že jejich rodičům usnadní dohodnout se na péči, když 
se jejich vztah rozpadne. Pomocí mediací, terapií, edukací, tvorby rodičovského 
plánu atd. se projekt snaží přimět rodiče k tomu, aby spolu dokázali vycházet ales-
poň natolik, že společně vytvoří dohodu. 

Podruhé v  letošním roce připravi-
lo Sdružení odborových organizací 
skupiny pro zaměstnance turistický 
pochod. Zatímco na jaře byla trasa 
vytýčena na Plzeňsku, tentokrát je-
jich kroky vyrazily do Českého rá-
je. Turistický pochod patří tradičně 
k  nejpopulárnějším akcím pořáda-
ným odbory, ani tentokrát si ho ne-
nechalo ujít několik desítek účastní-
ků. 
V  letošním roce se jednalo o jednu 
z posledních akcí, které odbory pro 
zaměstnance pravidelně pořádají. 
Zaměstnanci skupiny Sev.en Energy 
mohli využít turnaje v kuželkách ne-
bo ve střelbě. V jednání jsou halové 
turnaje v nohejbale a sálové kopané, 
stejně jako pravidelný vánoční tur-
naj v tenise. 

Foto: SOO CCG

Sázet se začne první říjnový den a skončí se až 
v době, kdy krajinu sevře trvalý mráz. Do kra-
jiny se postupně vracejí převážně původní dru-
hy stromů. Smíšený les složený z dubů, lip, ol-
ší, javorů, jasanů, topolů, jeřábů, borovic a mod-
řínů bude mít jedinou ryze ekologickou funkci, 
budoucím generacím pomůže v boji se změna-
mi klimatu. Dokáže zadržovat vodu v  krajině, 
zachytává značné množství CO2, ale sám si ta-
ké lépe poradí se škůdci a klimatickými extrémy. 
Díky dobré péči také mladé stromky přežijí ná-
ročné období dospívání.
„Letos bylo extrémní sucho. Ačkoliv běžně máme 
úhyn stromků do 15 %, letošní léto napáchalo vět-
ší škody. I tak se nám ale daří udržet hluboko pod 
běžným průměrem,“ říká Tomáš Šolar, ředitel 
společnosti Rekultivace ze skupiny Sev.en Ener-
gy. Za pěstebním úspěchem se podle jeho slov 

skrývá dobrá příprava půdy před samotným vy-
sazováním a péče o mladé stromky během prv-
ních let života. Aby mohly být stovky tisíc strom-
ků vysazeny, musí Tomáš Šolar dobře plánovat 
už na začátku roku. 
„O sazenice je obrovský zájem. A my navíc vybí-
ráme pouze sazenice stromků, které do regionu 
patří a pochází odtud, jsou zvyklé na místní pod-
mínky. Máme proto své stálé dodavatele, kteří se 
stovkami tisíc sazenic pro nás každoročně počíta-
jí. Spoléháme na jejich dodávky,“ doplnil ředitel. 
Sazenice se nejprve umístí do takzvaného zákla-
diště, kde v písku a se závlahou čekají na to, až 
je zaměstnanci Rekultivací přesadí na stanoviště, 
kde z nich po několika letech vyroste zdravý les. 
V tomto skladu sazenic mohou přežívat i něko-
lik měsíců, aniž by byl jejich budoucí růst ohro-
žen.                                                                    (red)

těžaři letoS Do  
krajiny vySaDí 
Stovky tiSíc Stromů
Začátkem října odstartuje na rekultivacích na Mostecku velké sázení stromů. Letos 
jich do krajiny vrátí těžaři více než čtyři sta tisíc. Jehličnany i listnáče jsou vysa-
zovány na rekultivovaných plochách lomů Vršany a ČSA.  Za poslední čtyři roky 
přibylo na rekultivacích těžebních společností dva milióny nových stromů. Stejně 
jako v předešlých letech se i letos skupina Sev.en Energy zapojí do iniciativy Sází-
me budoucnost.

turiStÉ letoS poDruhÉ vyrazili na  
pochoD, tentokrát Do čeSkÉho ráje

O tom, že se nákupy přes Be-
nefity vyplatí, se v září pře-
svědčil Jan Vitner, zaměstna-
nec pomocné mechanizace na 
lokalitě ČSA. O prázdninách 
si vybral z nabídky na e-sho-
pu Benefitů a dostal se tak do 
soutěže, ze které nakonec vy-
šel jako vítěz a získal poukaz 
na školu bezpečné jízdy. Výhru 
mu přímo na pracovišti předa-
la Eva Maříková, manažerka 
komunikace Sev.en Services. 
Foto: (pim)
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Cenu Františka Filipovského za nejlepší herecké 
výkony v dabingu letos získali Vendula Příhodo-
vá za roli Mirabel ve snímku Encanto a Marek 
Holý za ztvárnění Davida Budda v seriálu Body-
guard. Za dlouholeté herecké mistrovství v da-
bingu byli oceněni Jana Preissová, Viktor Preiss, 
Jan Kanyza a Pavel Soukup, kteří zároveň vstou-
pili do dabingové síně slávy. 

„Nikde jinde se dabingu tak intenzivně nevěnu-
jí jako v Česku a na Slovensku. Mnozí zahranič-
ní herci tvrdí, že byli díky českému dabingu popu-
lárnější u nás než v jejich zemi. Například Pierre 
Richard vděčí za svůj úspěch českému herci Petru 
Olivovi. A vzpomeňme na další slavné dvojice: Ji-
ří Štěpnička jako Harrison Ford, Jan Kanyza ja-
ko George Clooney,“ zmínil v rozhovoru pro No-

vinky.cz prezident herecké asociace a moderátor 
dabingových cen Ondřej Kepka. 
Každý z oceněných si společně s tradiční kera-
mickou soškou a pamětním certifikátem odve-
zl z Přelouče také pamětní medaili s portrétem 
Františka Filipovského a logem akce. Udílení 
cen provázel kulturní program na dvou pódiích 
ve městě. Pro ty, kdo se nemohli slavnostního 
ceremoniálu v  Občanské záložně účastnit, byla 
na náměstí připravena projekce. Živý přenos by-
lo možné sledovat i na internetu. 

(red)

Vše začne v  sobotu 8. října ve 14:00 na Sletišti 
pietním shromážděním k připomínce Památné-
ho dne sokolstva. Hlavní část programu se bu-
de odehrávat v Sokolovně Kladno, kde po slav-
nostním přivítání a úvodním slovu v 15:30 začne 
o půlhodinu později Slavnostní akademie Sokol-
ské župy Budečské. Podle organizátorů se bude 
jednat o představení plné hudby, her a sportov-

ních výkonů, tanců a pohybu. Účastníci se mo-
hou těšit na ochutnávku sletových skladeb, ale 
i prezentaci cvičení oddílů župy Budečské. Pro-
gram vyvrcholí v 19:00 v kladenském Kině Sokol 
operetou, operou a muzikálem v gala.  Zatímco 
na odpolední akademii je vstupné dobrovolné, 
na večerní program si mohou zájemci rezervo-
vat vstupenky na www.kinosokol.cz

Na letošní rok připadají oslavy 160. výročí za-
ložení Sokola, na Kladensku spojili oslavy také 
s  připomínkou 125. výročí Sokolské župy Bu-
dečské. Datum 8. října nebylo vybráno náhod-
ně, jedná se o Památný den sokolstva, který je 
od roku 2019 zařazen do kalendáře významných 
dnů České republiky. Je připomínkou tragických 
událostí roku 1941, kdy v noci ze 7. na 8. října 
gestapo v rámci “Akce Sokol” zatklo na 1500 so-
kolských činovníků z ústředí, žup i větších jed-
not. Byli mučeni, vězněni, deportováni do kon-
centračních táborů. 

(red)

na klaDenSku Si připomenou 
významná SokolSká výročí
Památný den sokolstva si letos na Kladensku připomenou slavnostní akademií. 
Sokolská župa Budečská oslaví hned dvě významná jubilea a při této příležitosti 
připravila pro veřejnost bohatý doprovodný program. Partnerem akce je Teplárna 
Kladno. 

v přelouči uDělovali 
ceny za nejlepší 
DabingovÉ výkony
Občanská záložna v Přelouči hostila v polovině září udílení Cen Františka Filipov-
ského za dabing. Ocenění se v rodišti známého českého herce udělují od roku 1995 
a dlouholetým generálním partnerem akce je také Elektrárna Chvaletice. 

Cenu Františka Filipovského za nej-
lepší mužský herecký výkon v dabin-
gu předal Markovi Holému generální 
ředitel chvaletické elektrárny Václav 
Matys. Foto: Jana Kepková

Do soutěže Krušnohorská „NEJ“ byly letos no-
minovány čtyři novinky, kromě Selského dvo-
ra v  Braňanech a důlní dráhy v  Podkrušno-
horském technickém muzeu také večerní ly-
žování ve Skiareálu Klínovec a poštovní aršík 
z řady Krásy naší vlasti. Důlní dráha zavěšená 
od stropu štoly, která vozí návštěvníky po no-
vé expozici hlubinného dobývání, veřejnost za-
ujala ihned po svém zprovoznění vloni v červ-
nu. Unikátní maketa štoly hlubinného dolu je 
zážitkem, který nikde jinde nepoznají a kromě 
projížďky důlní dráhou si mohou prohlédnout 
i další, autentické a funkční stroje. Návštěvnic-

ká sezona potrvá v  Podkrušnohorském tech-
nickém muzeu do konce října. 

Soutěž je výjimečná tím, že nominace i samot-
né hlasování je výhradně na turistech, odbor-
ná veřejnost do nich nijak nezasahuje. Pro vítě-
ze, ale i všechny nominované, je účast v soutěži 
signálem, že se jejich práce líbí. 

(red)

Důlní Dráha Skončila mezi  
turiStickými novinkami Druhá
Závěsná důlní drážka v Podkrušnohorském technickém muzeu skončila druhá 
v hlasování veřejnosti o nejlepší novinku v oblasti turismu a cestování v Krušných 
horách. Vítězem se stal Selský dvůr v Braňanech. 

Během září hráčky DHK Baník Most stihly ode-
hrát tři zápasy Ligy mistryň. Proti nejlepším tý-
mům z ostatních evropských zemí se jim ale za-
tím nepodařilo získat body. V prvním domácím 
zápase Černí andělé podlehli německému Bie-
tigheimu, který patří k favoritům letošního roč-
níku soutěže. Na soupeřově hřišti bylo nad jejich 
síly dánské Odense a opět na palubovce v cho-

mutovské aréně podlehli slovinskému Krimu 
Lublaň.  
„V první řadě máme obrovskou radost, že si Ligu 
mistryň můžeme zahrát. Je to pro nás především 
příležitost nasbírat zkušenosti v zápasech s těmi nej-
lepšími evropskými týmy. Máme velmi těžkou skupi-
nu a patříme v ní k outsiderům, což ale neznamená, 
že bychom se nechtěli poprat o dobrý výsledek. Prv-

ní utkání jsme prohráli, ale myslím, že na naší hře je 
znát určitý posun, zápas od zápasu se zlepšujeme. 
Věřím, že v nadcházejících střetnutích naše výkony 
ještě porostou a diváci nás do Chomutova přijdou 
podpořit, protože žádný zápas v Lize mistryň není 
snadný,“ uvedla po druhém domácím střetnutí ka-
pitánka mosteckého týmu Lucia Mikulčík. 
Do konce roku se Černí andělé představí v Cho-
mutově ještě dvakrát, v sobotu 22. října budou od 
16:00 hodin hostit budapešťské FTC-Rail Cargo 
Hungaria a 3. prosince nastoupí ve stejnou dobu 
proti obhájkyním trofeje, norským Vipers Kris-
tiansand.                                                            (red)  

v lize miStryň černí anDělÉ 
na boDy ještě čekají
Mosteckým házenkářkám začala sezona, ve které se podruhé účastní Ligy mistryň, 
nejprestižnější evropské klubové soutěže. Své zápasy tým, jehož generálním spon-
zorem je Vršanská uhelná, nemůže hrát v domácí mostecké hale, využívá proto 
chomutovský zimní stadion. 
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společnost Vršanská uhelná a.s.,  
nabízí uplatnění v pozici:

provozní  
elektrikář 

s náborovým  
příspěvkem 50 000 Kč

Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uvede-
né pozici:

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

Požadujeme:
 � velmi dobrý zdravotní stav
 � spolehlivost, odpovědnost, důslednost, 

dobrá pracovní morálka

Kvalifikační předpoklady:
 � vzdělání: v oboru elektro vyučen, nebo s 

maturitou
 � min. § 6 podle § 2 odst. 1 písm. a) Vyhl. č. 

123/2022 Sb. (před 1. 7. 2022 platné Vyhl. č. 
50/1978 Sb. min. § 6) 

 � orientace ve výkresové dokumentaci

Nabízíme:
 � náborový příspěvek ve výši 50 000 Kč – jen 

v případě splnění kvalif. předpokladů vzdě-
lání a Vyhl. 123/2022 Sb.

 � mzdové zařazení do 5. tarifního stupně s 
garancí meziročního nárůstu dle kolektiv-
ní smlouvy

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

 � příplatky za směnnost 
 � od nového roku po zkušební době: 

 � příspěvek na penzijní připojištění 
550 Kč měsíčně

 � program Zdraví - Benefity v hodnotě 
10 000 Kč na rok (čerpání na dovole-
nou, sportoviště, léky, kulturu)

 � smlouvu na dobu neurčitou
 � zázemí společnosti, která je součástí silné 

energetické skupiny s dlouhodobou per-
spektivou zaměstnání

 � práce ve 12hodinových ranních směnách - 
směny v cyklu dva dny ranní směna a dva 
dny volna

Nástup možný dle dohody. Pracoviště Vršanská 
uhelná. Bližší informace: vedoucí úseku Jiří Ma-
touš, tel. 478 002 421, e-mail: j.matous@7group.
cz. Přihlášky zasílejte na e-mail: v.stefanek@
7group.cz 

provozní 
zámečník 

s náborovým  
příspěvkem 30 000 Kč

Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v  uvede-
né pozici:

 � údržba a oprava pásových dopravníků
 � údržba a oprava velkostrojů

 � zámečnické práce v provozu
Požadujeme:

 � velmi dobrý zdravotní stav – smyslová zdra-
votní způsobilost, práce ve výškách

 � spolehlivost, odpovědnost, důslednost, ča-
sová flexibilita

Kvalifikační předpoklady:
 � vzdělání: SOU či ÚSO – strojní obor
 � schopnost samostatné činnosti
 � praxe v těžebním průmyslu výhodou

Nabízíme:
 � mzdové zařazení do 5. tarifního stupně s 

garancí meziročního nárůstu dle kolektiv-
ní smlouvy

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

 � od nového roku po zapracování: 
 � příspěvek na penzijní připojištění 

550 Kč měsíčně
 � program Zdraví - Benefity v hodnotě 

10 000 Kč na rok (na dovolenou, sport. 
aktivity, léky, kulturu)

 � zázemí společnosti, která je součástí silné 
energetické skupiny s dlouhodobou per-
spektivou zaměstnání

 � smlouvu na dobu určitou s reálným před-
pokladem prodloužení na dobu neurčitou

 � práce ve směnném provozu - 12hodinové 
směny v cyklu ranní, noční a dva dny volna

 � příplatky za směnnost až 1 600 Kč měsíčně
 � možnost profesního a osobního rozvoje

Nástup možný dle dohody. Pracoviště Vršan-
ská uhelná. Bližší informace: vedoucí úseku  Sta-
nislav Fára, tel. 478  002 703, V. Štefánek, tel. 
478 003 612. Písemné přihlášky – formou živo-
topisu zasílejte na e-mail: v.stefanek@7group.cz 

společnost Sev.en Inntech a.s.,  
nabízí uplatnění v pozici

traŤový 
Strojník 

s náborovým  
příspěvkem 20 000 Kč

Hlavní činnost zaměstnance v uvedené pozici:
 � řízení, obsluha a údržba strojní mechaniza-

ce při údržbě kolejiště

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

vyšetření a zdravotní způsobilost k  řízení 
drážního vozidla)

Kvalifikační předpoklady:
 � vzdělání: SOU či ÚSO (obor strojní, zámeč-

ník, mechanik opravář, apod.),
 � schopnost samostatné činnosti

Nabízíme:
 � náborový příspěvek ve výši 20  000 Kč jen 

v případě splnění kvalifikačních předpokla-
dů na vzdělání

 � mzdové zařazení do 5. tarifního stupně s ga-
rancí meziročního nárůstu dle kolektivní 
smlouvy

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

 � a od nového roku po zapracování pak: 
 � příspěvek na penzijní připojištění 

550 Kč měsíčně
 � program Zdraví - karta Benefity v hod-

notě 10 000 Kč na rok (čerpání na dovo-
lenou, sport. aktivity, léky, kulturu)

 � zázemí společnosti, která je součástí silné 
energetické skupiny s  dlouhodobou per-
spektivou zaměstnání

 � smlouvu na dobu neurčitou 
 � možnost profesního a osobního rozvoje
 � pracovní dobu Po – Pá v ranních 8hodino-

vých směnách (6:00 – 14:00)

Nástup možný dle dohody. Pracoviště: Most 
– Komořany. Bližší informace: Jiří Buneš, tel. 
478 007 225, 724 165 589 po–pá 6 – 14 hod. Při-
hlášky formou životopisu zasílejte na e-mail:  
v.stefanek@7group.cz 

zámečník 
kolejových 

voziDel
Hlavní činnost zaměstnance v uvedené pozici:

 � údržba a opravy lokomotiv a vozů
 � demontáže a montáže dílů a celků lokomo-

tiv

Požadujeme: 
 � dobrý zdravotní stav 
 � spolehlivost, odpovědnost

Kvalifikační předpoklady:
 � vzdělání: vyučen v oboru 
 � praxe v oboru a svářečské zkoušky výhodou

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

rancí meziročního nárůstu dle kolektivní 
smlouvy

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

 � a od nového roku po zapracování pak: 
 � příspěvek na penzijní připojištění 

550 Kč měsíčně
 � program Zdraví - karta Benefity v hod-

notě 10 000 Kč na rok (čerpání na dovo-
lenou, sport. aktivity, léky, kulturu)

 � zázemí společnosti, která je součástí silné 
energetické skupiny s  dlouhodobou per-
spektivou zaměstnání

 � smlouvu na dobu určitou s  reálným před-
pokladem prodloužení na dobu neurčitou

 � možnost profesního a osobního rozvoje
 � pracovní dobu Po – Pá v ranních 8hodino-

vých směnách (6:00 – 14:00)
Nástup možný dle dohody. Pracoviště: Most – 
Komořany. Bližší informace: Antonín Karl, tel. 
478 004 250. Přihlášky formou životopisu zasílej-
te na e-mail: v.stefanek@7group.cz 

15personÁLnÍ inZerCe

Mám syna soudně svěřeného do vý-
hradní péče. Jeho matka se odstěho-
vala z Mostu do Ústí nad Labem. Na-
šel jsem si přítelkyni, která však žije 
a pracuje v Brně, jelikož se zde stará 
o nemocnou matku a nemůže se tak 
za mnou přestěhovat do Mostu. Chtěl 
bych se poradit, jaké mám v této situaci 
možnosti a co by mi pomohlo, abych se 
mohl se synem přestěhovat - například 
sňatek s přítelkyní či nová práce. Mat-
ka synovi v přestěhování do Brna brání. 
Předně - § 877 Občanského zákoníku říká, že: 
„Nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro 
dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu, 
rozhodne soud na návrh rodiče; to platí i tehdy, 
vyloučil-li jeden rodič z rozhodování o význam-
né záležitosti dítěte druhého rodiče. Za význam-
nou záležitost se považují zejména nikoli běžné 
léčební a obdobné zákroky, určení místa bydliště 
a volba vzdělání nebo pracovního uplatnění dítě-
te.“ Řízení je možné zahájit před změnou místa 
bydliště dítěte. Rodič, který má dítě v péči a chce 
se stěhovat, může žádat, aby soud určil jako mís-
to bydliště dítěte novou destinaci.
Při samotném posuzování změny místa bydliš-
tě by měl soud přihlédnout především k zájmům 
dítěte a poté k situaci rodiče, který má dítě ve 
své péči. Soud však také zohledňuje, jak případ-
ná změna bydliště dítěte ovlivní dosavadní vztah 
mezi dítětem a druhým rodičem, kterému dítě 
do péče svěřeno nebylo. Zda v případě přestě-
hování bude možné, aby se druhý rodič s dítě-
tem mohl stýkat se stejnou frekvencí jako před 
změnou bydliště (např. je-li v možnostech rodiče 
si každý druhý víkend jezdit vyzvedávat dítě do 
300 km vzdáleného města, když doposud probí-
hal styk na vzdálenost 30 km). 
U soudu bude potřeba prokázat, že je stěhová-
ní v zájmu dítěte, sňatek by v tomto případě ne-
pomohl, ani nová práce, navíc by to soud mohl 
posoudit jako účelové jednání. Podle věku syna 
bude moci být vyžadován i jeho názor. Také bu-
de důležité dokázat pokus o domluvu s matkou 
syna i to, že přítelkyně se kvůli zmíněným důvo-
dům stěhovat nemůže (aby se prokázalo, že stě-

hování není pouze ze snahy zne-
přístupnit matce styk se synem).

V souvislosti se změnami místa bydliště není 
od věci se zamyslet nad důvody, kterém k nim 
mohou vést:
1) Objektivní nutnost: Pokud dojde k uplynutí 
doby, na kterou byla sjednána nájemní smlou-
va, k vypovězení nájemní smlouvy ze strany 
pronajímatele nebo byt či dům se stane neoby-
vatelným, musí ke změně místa bydliště dojít.
2) Ekonomické důvody: Náklady na bydlení 
jsou příliš vysoké; buď došlo k jejich zvýšení 
nebo se náklady na bydlení nezměnily, ale změ-
nila se ekonomická situace rodiče, který má dí-
tě v péči, a je nutné hledat levnější variantu. 
V takové situaci, pokud druhý rodič se změnou 
místa bydliště nesouhlasí, může být alternati-
vou, že se bude na nákladech na bydlení podí-
let, tzn. bude přispívat na pokrytí těchto nákla-
dů. Stejně tak může být důvodem pro změnu 
bydliště i zlepšení ekonomické situace rodiče, 
který má dítě v péči. V takovém případě je tře-
ba zohlednit především zájem dítěte a možné 
zlepšení podmínek dítěte, kdy v novém, prav-
děpodobně větším bytě může mít dítě vlastní 
pokoj apod.
3) Pracovní důvody: Rodič, který má dítě v pé-
či, získal zajímavou pracovní nabídku v jiném 
městě nebo nemůže sehnat práci v dané oblasti, 
proto se rozhodne přestěhovat do místa s nižší 
nezaměstnaností nebo většími pracovními pří-

ležitostmi nebo je nucen změnit bydliště z důvo-
du změn ve svém stávajícím zaměstnání.
4) Osobní důvody: Rodič, který má dítě v péči, 
založil novou rodinu a je potřeba pořídit větší 
byt nebo dům nebo se stěhuje k novému partne-
rovi, případně následuje nového partnera, kte-
rý musí změnit bydliště z některého z ostatních 
uvedených důvodů.
5) Rodinné důvody: Rodič, který má dítě v pé-
či a který pochází z jiného místa, než kde rodina 
společně žila, a nemá k tomuto místu žádné vaz-
by, nemá zde žádné přátele, žádné zázemí, se po 
rozchodu rozhodne vrátit se do místa svého pů-
vodu nebo jej k tomuto návratu přimějí okolnos-
ti (např. péče o nemocné rodiče apod.). 
6) Bez důvodu: Nejčastěji je v pozadí zdánlivě 
bezdůvodné změny bydliště snaha „odstřihnout 
se“ (a především dítě) od druhého rodiče, snaha 
co nejvíce zkomplikovat vzájemné kontakty, vy-
mazat druhého rodiče ze života dítěte. Takováto 
změna je pak samozřejmě naschválem, ačkoliv 
může být maskována za kterýkoliv z výše uvede-
ných důvodů pro změnu bydliště.

Příjemné babí léto přeje
Mgr. Lada Šůláková

vedoucí OP Most a Litvínov
Použité informační zdroje:

interní materiály OP Most a Litvínov

Občanská poradna Most
Lomená 47, 434 01 Most 

Pondělí
10:00 - 13:00 | 14:00 - 17:00
Úterý
09:00 - 13:00
Středa
09:00 - 14:00
(pouze pro zvané)
Čtvrtek
10:00 - 13:00 | 14:00 - 17:00
Pátek
09:00 - 13:00

Občanská poradna Litvínov
Žižkova 151, 436 01 Litvínov 
Krušnohorská poliklinika, s. r. o. 
1. patro, výtah C
 
Pondělí
10:00 - 13:00 | 14:00 - 17:00
Úterý
09:00 - 13:00
Středa
09:00 - 14:00
(pouze pro zvané)
Čtvrtek
10:00 - 13:00 |14:00 - 17:00
Pátek
09:00 - 13:00

Kontakty na recepci pro objednání k osobním konzultacím
Telefon: 417 638 954 | Mobil: 721 258 865 

E-mail: op@most.diakonie.cz

ptáte Se – mám 
Dítě SvěřenÉ  
ve SvÉ pÉči  
a potřebuji Se 
přeStěhovat



16 křÍžovka

Tajenka ukrývá citát humoristy Miloslava Šimka: (tajenka 1) domluví vždycky. Dva blbci nikdy, ale mohou mít (tajenka 2). Když se točí blbec na kolotoči, mu-
síš se s ním setkat. Jediná možnost, jak se mu vyhnout je, že si (tajenka 3) ním na kolotoč. Správné znění tajenky z minulého čísla: Když mi bylo 5 let, matka mi 
neustále říkala, že štěstí je klíčem k životu. Když jsem šel do školy, ptali se mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem „šťastný“. Řekli mi, že jsem úkol nepochopil, 
a já jim řekl, že oni nepochopili život. Výhru získávají Julie  Pfeifferová, Most; Josef Jindřich, Nová Role; Miroslav Bohatý, Vršanská uhelná. Vyluštěnou tajen-
ku můžete zasílat na adresu: Redakce SEV.EN NOVINY, V. Řezáče 315, 434 67 Most nebo e-mailem: seven.noviny@7group.cz. Ze správných odpovědí vylosu-
jeme tři výherce. Uveďte přesnou adresu, případně pracoviště pro případné doručení výhry.
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