
Odboráøi jednali v prùbìhu prázdnin s premiérem a ministry souèasné vlády...

Hornické odbory jednaly s ministrem Babišem

V Havíøovì se konala pravidelná Rada SHO

Na tenkém ledì...

Z dìní na Dole Paskov
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Proè jste tak nervózní, pane rybáøi?

To zpùsobuje rybaøení.

Vždy jsem se domníval, že rybaøení uklidòuje.

To máte pravdu, ale tady je zákaz chytání ryb...

V Praze jednali s ministrem financí a místopøedsedou vlády 
Andrejem Babišem zástupci Odborového svazu pracovníkù 
hornictví, geologie a naftového prùmyslu, pøedseda svazu 
Jan Sábel, místopøedsedové svazu Jaromír Franta a Jaromír 
Pytlík, a svazová právnièka Markéta Marinková.

Jednání zprostøedkovala poslan-

kynì Aulická-Jírovcová (KSÈM). Dis-

kutovalo se o kritické situaci na Mos-

tecku a Sokolovsku a taktéž v OKD a 

VOKD v Ostravì. „Pøipomnìli jsme 

panu mistrovi negativní dopady do 

hornických regionù v dùsledku ali-

bistického a nezodpovìdného pøí-

stupu státu k vlastnímu nerostnému 

bohatství. Tento pøístup se také pro-

mítá v nárùstu nezamìstnanosti, 

zvýšené kriminality atd. Zvláštní po-

zornost jsme vìnovali hornímu záko-

nu, tìžebním limitùm a absenci suro-

vinové politiky a státní energetické 

koncepce,“ øekl Esondám pøedseda 

Sábel. Podobnì jako pøed tím s pre-

miérem Bohuslavem Sobotkou a mi-

nistrem Janem Mládkem odboráøi i s 

ministrem Andrejem Babišem pro-

brali otázku pøedèasných hornic-

kých dùchodù. V závìru schùzky mi-

nistrovi a pøedsedovi hnutí ANO od-

boráøi zopakovali požadavek na 

pøedložení koncepèního materiálu, 

jehož obsahem bude energetická 

koncepce a surovinová politika státu 

postavená na reálných základech s 

dùrazem na maximální využívání do-

mácí surovinové základny, horní zá-

kon, do kterého je nutné vrátit vy-

vlastòovací paragrafy a návrh na zru-

šení usnesení vlády 444/1991 o limi-

tech tìžby.Ministr Andrej Babiš citli-

vì vnímal složitou situaci v hornictví 

a slíbil odboráøùm usilovat o nejopti-

málnìjší øešení schùdné pro stát, re-

giony i samotné horníky.           (red)

p Pravidelné srpnové zasedání Rady Sdružení hornických odborù øídil její pøedseda Jaromír Pytlík... 

V Havíøovì se 8. srpna sešla vìtšina èlenù Rady SHO, aby 
na svém pravidelném zasedání projednali odborovou proble-
matiku poslední doby.

V úvodu informoval pøedseda SHO   

J.Pytlík o nìkolika setkáních, kterých se 

nedávno zúèastnili naši zástupci J.Sá-

bel, J.Franta, J.Pytlík, M.Marinková a na 

druhé stranì èlenové vlády B.Sobotka, 

J.Mládek,  A.Babiš. Cílem bylo vysvìtlit 

si stanoviska k dùležitým problémùm a 

získat ze strany politikù podporu pro je-

jich øešení. Šlo zejména o hornické dù-

chody, o surovinovou a energetickou kon-

cepci státu, limity dobývaní hnìdého uhlí 

atd.

Dalším bodem jednání bylo vyhodno-

cení hospodaøení SHO za první pololetí 

letošního roku. Pøedseda J.Pytlík kon-

statoval, že probìhlo /dle zprávy revizní 

komise/ v duchu zásad hospodaøení, kte-

ré jsou platné pro naše sdružení. V této 

souvislosti také informoval o plánované 

stavební pøestavbì budovy, ve které sídlí 

poboèka úøadu práce v Havíøovì. V dù-

sledku této akce budeme muset celé pra-

covištì SHO a právní poradnu v nejbližší 

dobì pøestìhovat do protìjšího køídla bu-

dovy. S tím budou souviset nutné výdaje 

/stìhování, vymalování, vybavení atd./, 

které rada schválila. 

O problematice BOZP a klíèových uka-

zatelích informovali svazoví inspektoøi 

bezpeènosti práce I.Kavka a V.Potomák. 

Za prvních šest mìsícù bylo registrováno 

95 pracovních úrazù /vloni 87/, z toho 4 

smrtelné. Úrazová èetnost pøitom dosáh-

la hodnoty 7,28 /vloni 5,79/. Zdroje a pøí-

èiny pracovních úrazù jsou v podstatì po-

øád stejné – pád bøemen nebo postiže-

ných a nedodržení bezpeènostních pøed-

pisù a technologických postupù. Svou ro-

li hraje také vyhodnocení rizik, které má 

provádìt zamìstnavatel.

V.Potomák sdìlil rovnìž, že spoleènì 

se závodními inspektory pøipravili sou-

hrnný materiál „Podnìty a pøipomínky k 

BOZP“, který pøedali stranì zamìstnava-

tele s cílem zlepšit situaci v oblasti BOZP.      

Pøedseda Pytlík podal také struènou 

zprávu o stavu možného prodeje majet-

ku OS PHGN v Luhaèovicích /hotelu Har-

mony II/ a technických problémech spo-

jených s nutností øešení vstupu do hotelu 

Hotelu Harmony I.

Závìreèným bodem jednání bylo 

„rùzné“, kde pøedseda R.Palièka z Pas-

kova informoval o pozastavení Sociální-

ho programu pro tento dùl až do doby, 

kdy bude urèen definitivní termín uzavøe-

ní dolu. Pøedseda F.Riedl požádal SIBP, 

aby inspektoøi provedli analýzu fárání zá-

vodních inspektorù BOZP v letošním ro-

ce.

                                        redakce ZB  

Svìdectví o tom, že nìkdy se i hokej mùže pohybovat na tenkém ledì, pøi-

nášejí srpnové Sondy. Ve velmi zajímavém exkluzivním èlánku, který pøibli-

žuje kolektivní vyjednávání v nejvyšší zámoøské lize ledního hokeje, tedy v 

NHL, sledujeme od samotného vzniku až po souèasnost, jak dùležité je umì-

ní rozumného kompromisu a vyjednávání. Pokud selže, mùže zpùsobit až ne-

pøedvídatelné následky. Tenký led se objevuje v tomto èísle Sond i v jiných té-

matech. Jak zaznìlo na posledním tripartitním jednání vlády, odborù a za-

mìstnavatelù, umìlé snižování kurzu koruny výraznì pod její reálnou hod-

notu nepøineslo avizované zvýšení poètu pracovních míst o tøicet tisíc. ÈNB 

pøitom chce tento nástroj využívat až do roku 2016. Má-li Èeská republika am-

bice pøijmout euro, chce tam vstoupit s prùmìrnou mzdou jen nìco málo pøes 

800 eur? Tak se ptají odbory i veøejnost. Podle makroekonomù ÈMKOS dlou-

hodobì silnì podhodnocená koruna devalvuje nejen naše mzdy a platy, ale 

také úspory. Pokud pøijme vedení ÈNB pozvání premiéra na tripartitní jedná-

ní, bude zajímavé sledovat, jak odpoví, proè se neinspiruje krokem sousední 

Bundesbank. Nìmecká centrální banka totiž aktuálnì jako opatøení proti de-

flaci doporuèila rùst mezd.               Jana Kašparová, šéfredaktorka Sond

Jednání odborù s vedením probìhlo v rozšíøené podobì o zástupce OKD           

Ing. J. Juráška, ekonomicko – personálního øeditele, Ing. R. Naòákovou – øe-

ditelku centra personálních služeb a øeditele právní služby Mgr. J. Solicha, a 

to za úèelem projednat s odborovými organizacemi pozastavení Sociálního 

programu pro Závod Dùl Paskov v souvislosti s uzavøenou Dohodou o po-

skytnutí státní pomoci mezi ÈR a OKD, a.s. Na základì Dohody mezi ÈR a 

OKD, a.s. dochází za urèitých podmínek k prodloužení tìžby na Dole Paskov 

do 31.12.2017, z tohoto dùvodu pøistoupil zamìstnavatel k pozastavení Soci-

álního programu pro Závod Dùl Paskov vèetnì úpravny Paskov a OØKJ do 

doby definitivního termínu uzavøení Dolu Paskov. Sociální program zùstává 

zachován ve stejné podobì jako dosud vèetnì jednorázového odstupného 

dle odpracovaných let (max. 12násobek PMV). Tento novelizovaný Soc. pro-

gram musí ještì schválit pøedstavenstvo OKD, a.s., do té doby platí Soc. pro-

gram jako doposud.

Druhá èást jednání již bez zástupcù OKD, a.s. probíhala v obvyklém reži-

mu. Ing. P. Chrastecký seznámil zástupce odborù se stavy zamìstnancù (v 

souèasné dobì pracuje na Dole Paskov 1829 kmenových zamìstnancù a 

525 zamìstnancù dodavatelských organizací) a kontrolou zápisu z minulého 

jednání. Poté øeditel podniku       

Ing. Z. Janowski informoval o vývo-

ji situace v bezpeènosti, v tìžbì a 

pøípravách. Na závìr diskuse øedi-

tel vyzval pøítomné pøedsedy odbo-

rových organizací, aby již zaèali 

pøipravovat návrhy k Dohodì (døí-

ve Dodatku) Dolu Paskov ke KS 

OKD, a.s. pro rok 2015.
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Èervencová èísla nejsou zrovna optimistická...

Nezamìstnanost se mírnì zvýšila

Nechtìjí je pustit zpìt
na mateøskou šachtu

Také herci potøebují odbory

Uznat èi neuznat
tento pracovní úraz?

p Snímek horníka Dalibora Fialy v jeho domácnosti...

Ceny Thálie vymyslela a celá léta poøádá Herecká asociace 
(dále též HA), jejímž prezidentem je Jiøí HROMADA. Nedávno 
byl opìtovnì zvolen do èela tohoto odborového svazu, který 
sdružuje pøíslušníky rùzných odvìtví herecké profese. Polo-
žili jsme mu proto nìkolik otázek.

Kdy a s jakým zámìrem Herec-

ká asociace vznikla?

Herecká asociace vznikla oka-

mžitì po revoluci v roce 1990. Zaklá-

dali ji lidé kolem Tomáše Töpfera, 

který se stal jejím prvním preziden-

tem. HA nahradila do té doby existu-

jící nechvalnì proslulý svaz, který 

byl pod vedením Jiøiny Švorcové po-

myslným ochráncem hodnot socia-

listického zøízení. HA se snažila de-

mokraticky vymyslet program, který 

by zabezpeèil uchování tradice he-

recké profese, tedy uchování tradiè-

ní divadelní sítì i všech dalších he-

reckých disciplín – tím jsou myšleny 

rozhlas, dabing, televize a film. Od-

borová organizace se z Herecké aso-

ciace stala až postupnì a s jistou ne-

volí. V ÈR v souèasné dobì pùsobí 

asi ètyøi tisíce hercù, èleny HA je jed-

na ètvrtina z nich.

Kolik hercù a hereèek tedy vy-

konává svoji práci v zamìstna-

neckém pomìru?

Zamìstnanecký pomìr pro herce 

existuje pouze v divadlech, tedy niko-

liv v dabingu, televizi apod., kde se 

vše øeší jednorázovými dohodami. A 

neplatí to navíc pro všechna divadla, 

ale jen pro ta regionální a vìtší praž-

ské scény, tedy pro divadla, která 

jsou subvencovaná pøevážnì z mìst-

ských rozpoètù. Je v nich zamìstná-

no kolem osmi stovek hercù.

Jaké výhody váš odborový 

svaz nabízí svým èlenùm?

Napøíklad v okamžiku, kdy je ohro-

žena existence nìjakého divadla s 

dlouholetou tradicí, nerozlišujeme, 

kolik jeho hercù je èlenem HA, a sna-

žíme se pomoci všem. Další vìc: ko-

lektivní smlouvy. V každém divadle 

máme svoji regionální organizaci, 

tam jsou mluvèí a ti HA zastupují pøi 

jednání s vedením divadla a spolu s 

dalšími odborovými organizacemi v 

divadle uzavírají kolektivní smlouvu. 

Èlenové HA také mají k dispozici bez-

platnou právní poradnu, a to se týká 

nejen samotné jejich práce v diva-

dle, ale èehokoliv – tøeba pomoci s ja-

koukoliv smlouvou uzavíranou v tele-

vizi, rozhlase atd. Máme také docela 

velký sociální program. Nemalá èást 

národa totiž žije v iluzi, že herci jsou 

milionáøi s mercedesy a vilami, 

ovšem prùmìrný plat herce v èes-

kém divadle èiní dvacet tisíc korun 

hrubého! A oblastní herec vùbec ne-

má možnost si pøivydìlat tøeba v da-

bingu nebo jinde. 

Pokud jde o divadelní herce v 

klasickém zamìstnaneckém po-

mìru, jak je v tomto specifickém 

prostøedí podle vašich zkušenos-

tí nejèastìji porušován zákoník 

práce v jejich neprospìch?

Samozøejmì jsme souèástí pro-

gramu BOZP, náš právník navštìvu-

je jednotlivá divadla a pøípadnì upo-

zoròujeme øeditele na to, když jsou 

porušována pravidla bezpeènosti a 

ochrany zdraví pøi práci. 

Odboráøi ve školství bojují s ob-

èasnou nekalou praxí, kdy s uèite-

li jsou uzavírány smlouvy na dobu 

urèitou jen na období školního 

roku a pøes prázdniny jsou neza-

mìstnaní, a tudíž bez prostøedkù. 

Divadelní sezóna se v podstatì se 

školním rokem pøekrývá. Stávají 

se podobné pøípady i ve vaší bran-

ži?

Stalo se to zatím v jednom jedi-

ném èeském divadle a tento krok ta-

mìjšího øeditele naštìstí žádní jeho 

kolegové nenásledují. 

Ceny Thálie byly poprvé vyhlá-

šeny v roce 1993 a ihned si nejen v 

umìlecké branži  vydobyly 

ohromné renomé. Èím si to vy-

svìtlujete?

Je to mimo jiné tím, že moji pøed-

chùdci v èele Herecké asociace vel-

mi správnì rozhodli, že Ceny Thálie 

budou pøedávány vždy v sobotu, kte-

rá je nejbližší Svìtovému dni divadla 

27. bøezna. Pokaždé se tam cituje 

poselství osobností svìtového diva-

dla, je to opravdový svátek všech 

hercù, v hledišti se vždy sejdou mi-

moøádné osobnosti vèetnì vìtšiny 

dosavadních nositelù cen.

         Text: P.Korál, foto: P.Kolev
p Snímek Jiøího Hromady, pøedsedy Herecké asociace, v pozadí je Ondøej Vetchý...

Potøebovala bych poradit o postupu ve vìci uznání nebo ne-
uznání pracovního úrazu. Naše zamìstnankynì, která prošla 
bez omezení zdravotními prohlídkami lékaøe pracovnìlékaø-
ských služeb, zkolabovala v pracovní dobì pøi chùzi, když pøe-
cházela z jednoho pracovištì na druhé. Pøi pádu narazila do zá-
rubnì dveøí, ale k žádnému úrazu nedošlo. Vše se zaznamena-
lo do knihy úrazù. Zamìstnankyni byl zmìøen krevní tlak a 
vzhledem k tomu, že jej mìla vysoký, byla dovezena na vyšet-
øení do místní nemocnice na rentgen hlavy. Vše mìla v poøád-
ku. Druhý den paní donesla neschopenku s pracovním úra-
zem. Dle našeho názoru nejde o pracovní úraz. Jak máme pro-
sím postupovat?

Pracovním úrazem pro úèely zá-

koníku práce je poškození zdraví ne-

bo smrt zamìstnance, došlo-li k nim 

nezávisle na jeho vùli krátkodobým, 

náhlým a násilným pùsobením ze-

vních vlivù pøi plnìní pracovních úko-

lù nebo v pøímé souvislosti s ním. 

Pro urèení, zda jde o pracovní úraz, 

je tøeba zkoumat, je-li mezi úrazo-

vým dìjem a poškozením zdraví pøí-

má pøíèinná souvislost. Pøitom úra-

zem se rozumí porucha zdraví vyvo-

laná pùsobením zevní pøíèiny. Touto 

zevní pøíèinou nemusí být jen pùso-

bení mechanických vlivù, ale i latent-

ní chorobný stav. Ve vámi popisova-

ném pøípadì došlo k úrazu zamìst-

nankynì pøi plnìní pracovních úko-

lù. Jde o pracovní úraz se všemi dù-

sledky platné právní úpravy, i když k 

nìmu došlo v dùsledku náhlé nevol-

nosti zamìstnankynì, která nebyla 

vyvolána pracovním prostøedím. Z 

toho vychází i konstantní judikatura.

Na dotaz odpovìdìl:

              JUDr. Zdenìk Pøeslièka
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Podíl nezamìstnaných ve vybraných okresech 
MSK k 31. èervenci 2014

Úøad práce ÈR (ÚP ÈR), Krajská poboèka v Ostravì regis-
trovala koncem letošního èervence celkem 84 341 lidí bez prá-
ce. Jejich poèet byl o pouhých 87 osob vyšší v porovnání        
s pøedchozím mìsícem, ale oproti stejnému mìsíci uplynulé-
ho roku byl o 615 uchazeèù vyšší. 

Dosažitelných uchazeèù o zamìstná-

ní ve vìku 15 - 64 let bylo 81 942, pøièemž 

jich bylo více jak oproti letošnímu èervnu 

(+164), tak i meziroènì (+752).

Mezimìsíèní pokles poètu nezamìst-

naných osob byl k 31.07.2014 zazname-

nán ve tøech okresech MSK, a to v karvin-

ském (-78 osob), opavském (-51) a brun-

tálském (-17). Naproti tomu nejvìtší ná-

rùst uchazeèù oproti èervnu t. r. dosáhl 

okres Frýdek-Místek (+84 osob), dále 

pak Ostrava (+77) a Nový Jièín (+72). 

Na konci èervence t. r. bylo ÚP ÈR, 

Krajskou poboèkou v Ostravì evidováno 

41 952 žen a jejich podíl na celkovém po-

ètu uchazeèù o zamìstnání èinil 49,7 %. 

V evidenci bylo 8 704 osob se zdravot-

ním postižením, tj. 10,3 % z celkového po-

ètu nezamìstnaných. K 31.07.2014 bylo 

registrováno 3 628 absolventù škol 

všech stupòù vzdìlání a mladistvých, pøi-

èemž jejich poèet mezimìsíènì o 109 

mladých lidí vzrostl, avšak v porovnání s 

loòským èervencem o 771 poklesl. Na 

celkové nezamìstnanosti se absolventi 

a mladiství podíleli 4,3 %. 

V databázích ÚP ÈR, Krajské poboè-

ky v Ostravì bylo koncem èervence le-

tošního roku registrováno celkem 4 478 

volných pracovních míst, což bylo více 

jak oproti èervnu 2014 (+590 míst), tak i 

meziroènì (+407). Na jedno volné pra-

covní místo pøipadalo v prùmìru 18,8 

uchazeèe, z toho nejvíce v karvinském 

(34,8) a bruntálském (30,9) okrese. 

V prùbìhu èervence t. r. podpoøil ÚP 

ÈR, Krajská poboèka v Ostravì prostøed-

nictvím nástrojù a opatøení APZ vznik cel-

kem 652 pracovních míst pro nejobtížnìji 

umístitelné skupiny nezamìstnaných 

osob. Do rekvalifikací bylo v èervenci 

2014 v MSK novì zaøazeno 337 uchaze-

èù a zájemcù o zamìstnání (u 

„klasických“ rekvalifikací nejvíce osob v 

kurzu obsluhy osobního poèítaèe; u zvo-

lené rekvalifikace nejèastìji v kurzech 

svaøování a k získání øidièských opráv-

nìní a profesní zpùsobilosti) a od zaèát-

ku t. r. jich bylo dohromady 3 070. Z uve-

deného sumárního poètu pak do zvolené 

rekvalifikace nastoupilo 2 812 uchazeèù 

a zájemcù o zamìstnání.

Z materiálù poskytnutých ÚP ÈR, Kraj-

skou poboèkou v Ostravì.                 red

Minulý rok se nesl ve znamení pøed-
pokládaného ukonèení tìžby na Dole 
Paskov a probìhlo kolem toho dost udá-
lostí i na odboráøské pùdì, vèetnì de-
monstrace v Ostravì. Mnoho lidí z Pas-
kova využilo nabídky, aby si našli pracov-
ní místo na jiné šachtì našeho revíru. S 
jedním z nich jsem se nedávno setkal, 
abych zjistil, jak se tìmto zamìstnancùm 
vede, a byl jsem pøekvapen. Mnozí by se 
rádi vrátili zpátky.  Navštívil jsem tedy Da-
libora Fialu v místì jeho bydlištì – v Dolní 
Lhotì /9 kilometrù západnì od Ostravy/ a 
položil mu nìkolik otázek.

Vyuèil jsem se jako slévaè pro Vítko-
vické železárny, ale zaèal jsem pracovat 
na pile, u ochranky až mì kolega upozor-
nil na možnost dìlat na šachtì a tak jsem 
v roce 2000 nastoupil na Dùl Paskov. Po-
stupnì jsem si prošel údržbu pásù, ruèní 
dopravu až jsem se dostal do rubání a k 
ražbì prorážek. Po úraze jsem pracoval 
jako revizní zámeèník, v BOZP a pøi opra-
vách strojního zaøízení. V roce 2013 
jsem pøešel na Dùl Karviná, lokalita Lazy, 
kde pracuji v èelbové osádce. 

Pøi možnosti, že bude Paskov do kon-
ce roku 2014 utlumen, jsem s dalšími ko-
legy pøešel na Lazy a podepsal jsem do-
hodu o zmìnì místa výkonu práce na 
všech pracovištích závodù Paskov a Kar-
viná. 

Pøitom nám ale bylo slíbeno, že v pøí-

Mùžeš nám øíci pár slov k tvé hor-
nické kariéøe?

Co tì k tomuto kroku vedlo?

padì prodloužení tìžby na Dole Paskov 
se budeme moci vrátit.

V mém rozhodnutí hrály roli hlavnì fi-
nanèní okolnosti, když moje manželka je 
v invalidním dùchodu a máme dvì dìti.

Stát a vlastník firmy podepsali dohodu 
o další tìžbì na Dole Paskov až do roku 
2017 a já jsem si v následující praxi ovì-
øil, jak tìžké je vùbec se dostat vèas bìž-
nou dopravou do práce za znaèných fi-
nanèních nákladù /mìsíènì za tramvaj a 
autobusy kolem 2 až 2 a pùl tisíce korun/. 
Proto jsem se zeptal na lazeckých odbo-
rech, co mám dìlat, abych se mohl vrátit 
na Paskov. Vedení doporuèilo podat žá-
dost o pøeložení zpìt. To jsem provedl a 
se mnou pozdìji i dalších 5 kolegù. Pøi-
tom nám paskovský odborový pøedseda 
R.Palièka sdìlil, že vedení Dolu Paskov 
by s naším návratem souhlasilo.

K našemu pøekvapení to trvalo celé 2 
mìsíce, než jsme obdrželi zamítavé sta-
novisko vedení Závodu Dùl Karviná. Teï 
jsme bezradní a nevíme, co máme dìlat. 
Pøitom nám byla podána rada, že si má-
me sehnat náhradu „kus za kus“ nebo ce-
lou èelbovou osádku a pak by to snad šlo.

Díky za rozhovor.                          red
Poznámka redakce: Nestaèila by 

normální personální práce a pochope-
ní pro potøeby zamìstnancù, kteøí pro 
firmu mnoho let vykonávali velmi ná-
roènou práci?

Zmìnilo se od té doby nìco?

Jak dopadla odpovìï na vaši žá-
dost?



ÈMKOS: Úprava DPH pøi nákupu osobních vozidel pro 
podnikatele by do rozpoètu pøinesla až 5 miliard korun

I na severu Èech
bývají nìkdy vedra

Pro rok 2015 žádá Èeskomoravská konfederace odboro-
vých svazù (ÈMKOS) pìtiprocentní rùst platù hasièù, policis-
tù, zdravotníkù, uèitelù, úøedníkù a pracovníkù kultury. Stejný 
rùst požaduje i v roce 2016. Odborová centrála ví, kde by vlá-
da mohla na navýšení platù státních zamìstnancù získat po-
tøebné peníze.

V dopise adresovaném pøedsedovi 

vlády Bohuslavu Sobotkovi navrhuje 

pøedseda ÈMKOS Josef Støedula úpravu 

DPH pøi nákupu osobních vozidel pro 

podnikatele.

"Propad platù státních zamìstnancù 

nechceme dorovnat najednou, ale na-

vrhneme vládì rozložit ho až do tøí let. Bu-

deme jednat i o zmìnì naøízení vlády o 

platech ve veøejných službách a jejich 

rùst navázat na vývoj mezd podobnì, ja-

ko je to u dùchodù. Dorovnání platù je nut-

né, protože v roce 2010 zamìstnanci ve-

øejných služeb pøišli kvùli vládním škrtùm 

o deset procent platu,“ zdùvodòuje návrh 

odborù Støedula.

A kde by vláda na rùst platù státních 

zamìstnancù mìla vzít peníze? I v tom 

mají odbory jasno. V dopise adresova-

ném premiérovi navrhuje ÈMKOS úpra-

vu DPH pøi nákupu osobních vozidel pro 

podnikatele, která by mohla pøinést do 

státního rozpoètu až pìt miliard korun.  

Josef Støedula v dopise premiérovi mi-

mo jiného píše: 

„Èeskomoravská konfederace odbo-

rových svazù se dlouhodobì vìnuje ana-

lýze výbìru daní a také daòových únikù a 

také své námìty pøedkládá svým partne-

rùm v tripartitì. Bylo tomu tak mnohokrát 

v minulosti, ale mnohokrát naše námìty 

pøedchozí pravicové koalice odmítaly – 

bohužel. Domníváme se, že by souèas-

ná vládní koalice ve svém úsilí v boji za 

lepší výbìr daní nemìla opomenout i dal-

ší možný zdroj.

V této souvislosti bychom považovali 

za úèelné zamyslet se nad možností ome-

zit souèasnou praxi odpoètu DPH pøi ná-

kupu osobních automobilù, kterou od    

1. 4. 2009 mohou uplatòovat plátci DPH.

Konkrétnì se tato úprava DPH týká au-

tomobilù, které jsou používány k podni-

katelským úèelùm, a tedy mohou si je po-

øizovat plátci DPH a které proto oni získá-

vají bez danì z pøidané hodnoty. Tyto au-

tomobily se nakupují tzv. na firmu, resp. 

na živnostenský list atd. Jsou tedy ve fi-

remním majetku a musí se z nich platit sil-

nièní daò (pro osobní automobily roènì 

maximálnì 4200 Kè).

Možnost nakupovat osobní automobi-

ly bez DPH používané k podnikatelským 

úèelùm existuje delší dobu. V minulosti 

však byla vázána na to, že daný automo-

bil musel být registrován jako tzv. lehké 

užitkové vozidlo. Vycházelo se pøitom z 

toho, že použití automobilù k podnikatel-

ským úèelùm není jednoznaèné. Takové 

automobily se dají totiž používat i k sou-

kromým úèelùm a tehdy vzniká problém, 

zda i v tìchto pøípadech je korektní odpo-

èítávat DPH.

Možnost registrovat automobil k pod-

nikatelským úèelùm v úpravì jako lehké 

užitkové vozidlo (a tedy neplatit pøi jeho 

nákupu DPH) platila do roku 2009 a v této 

dobì se také v médiích podnikatelùm do-

poruèovalo využívat tohoto zpùsobu ná-

kupu automobilù. Zdùrazòovalo se pøi-

tom, že právì neplacení DPH je jedním 

z dùvodù, proè prodej tìchto automo-

bilù velmi výraznì roste. 

Z uvedených údajù lze usuzovat, že k 

podnikatelským úèelùm se v souèasnosti 

roènì prodává – velmi realisticky hodno-

ceno - zhruba 35 000 – 40 000 automobi-

lù (to je spodní hranice odhadu),z nichž 

by se mohla, resp. mìla platit DPH.

Pøitom rozlišit, zda jde o automobily 

skuteènì k podnikatelským úèelùm èi ni-

koli, je velmi obtížné. Teoreticky lze sice 

požadovat, aby bylo stanoveno, že uve-

dený automobil bude urèitou èást svého 

používání sloužit k soukromým úèelùm, 

ale je takové pravidlo používáno v èeské 

daòové praxi? Takovou možnost sice sou-

èasná daòová praxe umožòuje. Mùže se 

pøitom opøít o smìrnici EU, která doporu-

èuje, aby byla v tìchto pøípadech stano-

vena hranice pro vymìøení DPH, resp. 

pøi stanovení DPH v pøípadì automobilù 

k podnikatelským úèelùm se vycházelo z 

pomìru mezi dobou, kdy se automobil po-

užívá k soukromým úèelùm a kdy se pou-

žívá k podnikatelským úèelùm.

Nejsnazší dìlení je napø. pomìr mezi 

poètem pracovních dnù a poètem dnù 

pracovního klidu, tedy v pomìru 5/7 a 2/7 

a tedy DPH je stanovena ve výši 2/7 její 

sazby. Pøirozenì, že je možné stanovit i 

jiný pomìr (patrnì vyšší) napø. 1/3 k sou-

kromým úèelùm a 2/3 k podnikatelským 

úèelùm. Tuto možnost daòová správa be-

zesporu má. Není nám však známo, zda 

ji vùbec využívá:

-   existuje relevantní daòová statisti-

ka, která by umožnila vìrohodnì stano-

vit, zda je taková DPH vùbec vymìøena a 

jaká je její obvyklá výše?

-   existuje interní pøedpis resp. pokyn, 

který by stanovoval metodiku vymìøová-

ní DPH v pøípadì nákupu vozidel použí-

vaných k podnikatelským a soukromým 

úèelùm?

Pøitom bychom rádi zdùraznili, že v 

tomto pøípadì podle našich odhadù roz-

hodnì nejde o zanedbatelnou èástku. Vy-

jdeme-li z pøedchozí statistiky platné 

pøed rokem 2009, pak pøi poètu zhruba 

40 000 osobních automobilù nakupova-

ných k podnikatelským úèelùm a pøi jejich 

prùmìrné cenì øádovì 600 000 Kè, pak 

regulérní DPH (pøi sazbì 21 %) by v tom-

to pøípadì dosahovala 4 - 5 miliard korun. 

Pokud by byla vymìøena napø. v rozsahu 

jedné tøetiny, pak je to øádovì 1,5 miliardy 

Kè. 

To jistì není zanedbatelné, a pokud se 

hledají možnosti získat další zdroje pro 

státní rozpoèet, mìla by být i tato mož-

nost využita.

ÈMKOS se proto domnívá, že pokud 

se v souèasnosti pøipravuje novela záko-

na o DPH, pak by její souèástí mìla být i 

jasná úprava tohoto problému.”         

                                                      red

Tìžba grafitu na Netolicku

Milan Štìch jednal s odboráøi
Èeské a slovenské 
odbory spolupracují

Grafit používali již Keltové jako pøí-

mìs v pravìké keramice a to už od 

starší doby bronzové (napø. laténské 

oppidum u Tøísova na Èeskokrum-

lovsku). Také prakticky veškeré nále-

zy slovanské rannì støedovìké kera-

miky na Netolicku obsahují tuhu (tzv. 

tuhová keramika). Podle hojnosti ná-

lezù se dá usuzovat, že v této dobì 

mìli tuhy místní hrnèíøi asi dost veli-

kou spotøebu. Technické vlastnosti 

grafitových surovin využívali staøí 

hrnèíøi k výrobì kuchyòské, zásobní 

i hrobové keramiky, ale také na tyglí-

ky a nádobí pro tavení kovù. Mnohé 

výrobky byly grafitem zdobené je-

nom na povrchu. Tuha zvyšovala žá-

rovzdornost, zmenšovala tøíštivost a 

snižovala prolínavost. Užívala se už 

i na mazání døevìných otáèivých 

souèástí a leštidla. Dobývání se pù-

vodnì odehrávalo primitivnì sbì-

rem, hrabáním a kopáním na výcho-

zech poloh grafitických pararul.

Poslední jihoèeský grafitový dùl 

Èeský Krumlov patøí spoleènosti   

Koh-I-Noor Grafit Netolice a posky-

tuje už jenom zajímavou podívanou 

turistùm v letní sezónì, kterou je pro-

jížïka vláèkem podzemní trasou v 

dùlních chodbách. Více o nìm zde. 

Jihoèeský grafit už bohužel nepatøí 

mezi známé zboží na trhu. Podlehl v 

ekonomické soutìži levnému zahra-

niènímu materiálu z Èíny. Zdroj:

                 RNDr. Ladislav Tichý

pNávštìvníci jižních Èech mají možnost navštívit muzeum v Èeském Krumlovì...

Vedení odborových centrál Èeské republiky a Slovenské republiky      

(ÈMKOS a KOZ SR) se setkala 10. èervence na spoleèném jednání v Brati-

slavì. Obì strany potvrdily nadstandardní vztahy a spolupráci na bilaterální, 

regionální i evropské úrovni.

V následujícím období bude pokraèovat mimo jiného výmìna informací a 

koordinace postupù, jednání expertù obou centrál èi vzájemná podpora pøi 

pøípadných protestních aktivitách.

Na pozvání Èeskomoravské konfederace odborových svazù se slovenští 

kolegové zúèastní 16. øíjna konference k makroekonomickým otázkám a     

3. listopadu konference k tématu slaïování pracovního a rodinného života. 

Delegace Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky rovnìž pøi-

jede do Prahy na oslavu 25. výroèí generální stávky odborových stávkových 

výborù, která se uskuteèní na zasedání Snìmu ÈMKOS 27. listopadu.            

                                                                                               redakce ZB

pSetkání vedení odborových centrál ÈMKOS a KOZ. Uprostøed prezident KOZ 
Jozef Kollár, po jeho levici místopøedsedkynì ÈMKOS Radka Sokolová a po 
jeho pravici pøedseda ÈMKOS Josef Støedula...

Pøedseda Senátu Milan Štìch pøijal nedávno k pracovnímu 
jednání šéfy odborových svazù nejvìtší odborové ústøedny v 
zemi. Rozhovory byly velice vstøícné a pøátelské, což je dáno i 
tím, že Milan Štìch sám øadu let vedl Èeskomoravskou konfe-
deraci odborových svazù (ÈMKOS) a jak sám uvedl, srdcem je 
stále odboráø.

V úvodu Štìch ujistil pøítomné pøedse-
dy a pøedsedkynì, že dìní v odborech 
stále sleduje, ète odborový magazín Son-
dy Revue a je pøipraven pomáhat a spo-
lupracovat na problémech, které odbory 
trápí. Øekl také, že jak koalièní vláda Bo-
huslava Sobotky (ÈSSD), tak i senátoøi 
mají plné ruce práce s nápravou škod, 
které této zemi a jejím obèanùm, tedy i za-
mìstnancùm, zpùsobilo vládnutí pravi-
cové koalice Petra Neèase (ODS). 
Dobrou zprávou je, že se napøíklad poda-
øilo obnovit valorizaci starobních dùcho-
dù. Problémem a velkou výzvou je èerpá-
ní penìz z fondù EU, zákon o státní služ-
bì a obèanský zákoník.  

Pøedseda ÈMKOS Josef Støedula oce-
nil snahu Milana Štìcha a jeho kolegù ze 
Senátu, kteøí pøedložili návrh na omezení 
prodejní doby ve svátcích. Oznaèil návrh 
za vstøícný kompromis smìrem k za-
mìstnancùm obchodù. Zejména velké 
obchodní øetìzce však jakoukoliv regula-
ci odmítají, pøestože návrh je mírným 
kompromisem a nepoèítá s uzavøením 
obchodù v nedìle nebo všechny svátky, 
ale jen v sedmi vybraných dní v roce.

Pøedsedkynì Odborového svazu pra-
covníkù obchodu Renáta Burianová vyjá-
døila obavy o osud zákona, který bude 
schvalovat právì Senát, protože potravi-
nové øetìzce lobují proti jeho pøijetí.  

„V sousedním Nìmecku neexistuje 

možnost nakupovat bìhem nedìlí, i ve 
svátky zùstávají obchody zavøené. U nás 
jsme zvolili kompromis, který je velmi mír-
ný. To je elementární vstøícnost smìrem 
k zamìstnancùm, kteøí jsou mnohdy nu-
ceni pracovat bìhem nedìlí i sváteèních 
dní,“ øekl pøedseda Senátu a slíbil odbo-
ráøùm, že i v dalších fázích legislativního 
procesu bude návrh hájit a prosazovat je-
ho stávající podobu.

Josef Støedula pochválil vládu za vý-
razné zlepšení spolupráce v rámci tripar-
tity. „Spolupráce se zlepšila skokovì, ne-
lze mluvit o procentech, ale o znásobení 
kvality komunikace a dùvìry,“ øekl Støe-
dula.

Odbory nekompromisnì trvají na tom, 
aby platy státních zamìstnancù vzrostly 
od 1. listopadu tohoto roku skuteènì o do-
hodnutá 3,5 procenta. „Obáváme se, že 
rùst platù nebude spravedlivý a platy øa-
dových státních zamìstnancù se ve sku-
teènosti zvýší jen o procento a že si ze slí-
bené èástky na zvýšení platù pøilepší jen 
nìkteré profese a pracovníci. To je pro 
nás naprosto nepøijatelné a v krajním pøí-
padì jsme pøipraveni zorganizovat na 
podzim protestní akce, pokud nedosta-
nou pøíští rok pøidáno všichni státní za-
mìstnanci o celá 3,5 procenta. 

Pøedseda Senátu Milan Štìch poža-
davky odborù podporuje a bude podpo-
rovat i nadále.                                    red

p Pøedseda Senátu Milan Štìch pøi svém jednání s odboráøi...

Vedra v šachtì s pitným režimem, pra-
covními pøestávkami a skrápìním

Tropická vedra a sucho každoroènì 
výraznì zhoršují pracovní podmínky 
zejména provozním zamìstnancùm tì-
žební spoleènosti Vršanská uhelná (sku-
pina Czech Coal). Vyrovnat se s horkým 
poèasím jim pomáhá zajištìní potøebné-
ho pitného režimu, skrápìní technologie i 
cest, v nezbytných pøípadech také pra-
covní pøestávky. 

„Snažíme se v maximální možné míøe 
zlepšit lidem pracovní podmínky, i když to 
v letních mìsících není snadné,“ øekl Mi-
roslav Borovský, výrobní øeditel Vršan-
ské uhelné. Podle nìj je dùležité zajistit 
dostupnost a dostateèné množství teku-
tin pøedevším pro ty, kteøí pracují venku. 
Ti preventivnì dostávají energetické ná-
poje v sáècích a k dispozici mají dosta-
teèný pøísun vody. Voda a sodovka ze so-
dobarù je dostupná podle individuální po-
tøeby všem zamìstnancùm. Na nákup 
iontových nápojù pro horké dny Vršan-
ská uhelná vynaloží v letošním roce více 
než 30 tisíc korun.

Pokud není možné zajistit vyvážený 
pitný režim, zamìstnanci vybraných pro-
fesí jsou odvezeni z pracovištì na dobu 
nezbytnou pro zajištìní regulace energe-
tického výdeje. 

Zamìstnancùm na tìžebních strojích 
výraznì pomáhají klimatizované kabiny, 
díky nimž jsou podmínky pro jejich práci 
snesitelnìjší. Ke zmírnìní vlivu horka a 
sucha pøispívá nejen èastìjší skrápìní 
technologických èástí, ale také napøíklad 
komunikací v tìžební lokalitì. Za stan-
dardních podmínek se ke skrápìní pro-
vozních cest dennì používají dva kropicí 
vozy. V souèasném poèasí je v provozu 
šest kropicích vozù a pomáhají i hasièi ze 
Severní energetické. Náklady na skrápì-
ní technologie a provozních cest letos 
podle pøedpokladù pøesáhnou èástku     
2 milionù korun.                                 red
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Èeská zbrojovka zaèala s výrobou
motorových kol a ... (tajenka)
o objemu 76 cm3. Pøed druhou svìtovou 
válkou vyrábìla motocykly s dvoudobými
motory až do objemu 496 cm3.
Po znárodnìní roku 1949 se firmy ÈZ
a Jawa sdružily a ÈZ se soustøedila na 
motocykly do kubatury 250 cm3 vèetnì
skútru Èezeta 175 cm3 z roku 1959.
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Nákup zlata v roce 2013 - 
nejvìtším spotøebitelem by-
la Èína

S ohledem na nákup zlata byla je-

ho nejvìtším spotøebitelem v roce 

2013 Èína. Tìžba zlata v zemi posí-

lila o 6,2 procenta. V roce 2013 tak 

bylo v Èínì vytìženo celkem 425,16 

tuny. Èína si tak udržuje již sedmým 

rokem pozici nejvìtšího producenta 

zlata na svìtì. Spotøeba zlata v Èínì 

poprvé pøekonala hranici tisíce tun. 

Rùst poptávky po zlatì byl loni pod-

poøen poklesem cen zlata. Zvýšil se 

také zájem o zlaté klenoty i cihly. Ce-

na zlata v roce 2013 klesla o 28 pro-

cent. Pokles ceny zlata nastal popr-

vé po 13 letech.

Cena i nákup zlata byly ovlivnìny 

zlepšující se svìtovou ekonomikou 

a oživením akciového trhu. Kromì ji-

ného cenu zlata ovlivòovala také 

oèekávání snížení podpory rozvoje 

americké ekonomiky ze strany Fedu 

/americká centrální banka/. Dalším 

impulzem k poklesu ceny zlata byla 

klesající poptávka ze strany dosud 

nejvìtšího spotøebitele zlata - Indie. 

V roce 2013 rostla v Èínì poptávka 

po zlatých špercích o 43 procent. Do-

sáhla tak 716,5 tuny. Rostla také po-

ptávka po zlatých cihlách. Ta se zvý-

šila o 57 procent na 375,73 tuny. 

Údaje o poptávce po zlatì jsou 

oproštìny od poptávky po zlatì, kte-

rou vytváøí centrální banka Èíny. Zá-

soby zlata v trezorech èínské cent-

rální banky podle posledních zveøej-

nìných údajù èiní 33,89 milionu un-

cí, tj. 1 054 tun. Podle ÈTK jsou na 

stejné úrovni od dubna roku 2009. 

Zdroj: ÈTK

Jednostranné snížení mzdy

Pùlroèní pracovní volno
bez náhrady  mzd y

Nenároková složka 
pracovní  mzdy

Patøí jim upøímný dík!

Renault Twingo v Ženevì 2014

Aktuální témata pro tuto dobu...

Twingo /snímky nahoøe/ prošlo výraznými zmìnami, designovými i tech-
nickými. Naživo auto pùsobí pozitivním dojmem.

Nové Twingo je už tøetí generací tohoto modelu a je opìt jiný. První gene-
race byla roztomilá, druhá nejprve nudná, po faceliftu však ponìkud extrava-
gantní, tøetí si pak hraje na stylového šviháka.

Twingo je velmi malé, na délku mìøí jen 3,59 metru. Pøesto má pìtidveøo-
vou karoserii a prostorný interiér, rozvor totiž mìøí 2,49 metru (mezigeneraè-
nì +13 cm), èímž se blíží vìtšímu Cliu. Výrazný design exteriéru vytvoøil tým, 
který vede Raphaël Linari. Dynamické tvary evokují tøídveøovou karoserii a 
inspirují se slavným modelem Renault 5 Turbo, který mìl stejnì jako nové 
Twingo motor v zadní pohánìné nápravy.

Twingo sází v duchu doby na stylový vzhled. Exempláøe vystavené na že-
nevském výstavišti byly pestrobarevné, v nabídce jsou prozatím ètyøi laky ka-
roserie – modrý, èervený, žlutý a bílý.

Vnitøek kombinuje styl a praktiènost. Pøed øadicí pákou je umístìn odpad-
kový koš, který je možné vyndat z auta. V zadních dveøích je pak rozmìrný dr-
žák na lahve, vìtší lahve udrží na svém místì gumový pás. Specialitou je i dr-
žák na chytré telefony na støedové konzoli, lépe vybavená auta v tomto pro-
storu mají obrazovku multimediálního systému R-Link. Okna u zadních dveøí 
se nicménì nestahují, ale pouze vyklápìjí.

Motor je umístìn vzadu, Twingo totiž sdílí platformu s chystanou novou ge-
nerací vozù Smart. Agregát je umístìn pod zavazadlovým prostorem, který 
tak nemá dvojité dno, i tak zavazadelník pojme 219 litrù bagáže. Po sklopení 
zadních sedadel v pomìru 50:50 však vznikne rovná plocha, sklopit je mož-
né i sedalo spolujezdce.

Z dùvodù zástavby jsou tøíválcové motory zabudovány pod úhlem 49°. Již 
známým agregátem je 0.9 Energy TCe (66 kW, 135 N.m), který pohání také 
Clio a Captur. V Twingu ke standardnímu systému Stop&Start pøidává ještì 
emisní normu Euro 6. Druhou možností je jeho atmosférický derivát 1,0 SCe 
s parametry 51 kW a 91 N.m. Zdroj: auto.cz

Slyšíme o tom v rádiu, èteme v no-

vinách, ale hodnì se o tom povídá i 

na ulicích mezi lidmi, ty neš�astníky 

ukazují i snad všechny naše televi-

ze. Øeè je o šmejdech a rùzných fiš-

kusech, co dnes a dennì dumají, jak 

nepoctivì, tøeba i rùznými vlopaèka-

mi, pøijít nejen k penìzùm, ale i k nì-

jakému tomu majetku, co by šel po-

rùznu prodat. Na prevenci proti tako-

vým nepoctivcùm myslí kupøíkladu i 

na magistrátu mìsta Karviná svým 

projektem „Bezpeèné bydlení“.                                                                                                     

 Její Mìstská policie napøíklad 

chodí mezi lidi do rùzných spolkù, 

kde si s nimi povídá docela srozumi-

telnou a z mnoha pøíkladù konkrét-

ních pøípadù jasnou øeèí, jak se proti 

tìmto nešvarùm bránit.  Jedním ze 

zpùsobù onoho bezpeèného bydlení 

je nepouštìt si do bytu kdekoho. Pro-

to v rámci již zmínìného projektu 

chodí zejména mezi seniory a v pøí-

padì zájmu jim strážník pan Milo-

slav Œliwka bezplatnì namontuje na 

dveøe bezpeènostní øetízek. Jednu z 

možností, jak nedat zlodìjùm èi ješ-

tì stále mezi lidmi chodícím a lidi ba-

lamutícím „dealerùm“ šanci k jejich 

nekalým zámìrùm.                                      

 Miloš Œliwka, bývalý dùlní technik 

Dolu ÈSM, co pøed èasem vymìnil 

fáraèky za uniformu MP, však ne-

zùstane jen u montáže øetízkù. Tu a 

tam se pøesvìdèí, že tøeba osamìle 

žijící seniorce, nebo starší seniorské 

dvojici kape vodovodní kohoutek, 

tam zase nesvítí žárovka, že by mì-

la ráda na zdi obrázek se svými vnou-

èaty atd. Tu to opraví, tu pøi�ukne na 

zeï skobièku a spokojenosti je uèi-

nìno zadost. Vìøte, že v této kon-

zumní a komerèní spoleènosti tako-

vé pøíklady doslova zahøejí u srdcí.  

A za to nejen karvinskému magistrá-

tu, nebo� s podobnými projekty jistì 

mají své zkušenosti i v jiných mì-

stech, ale pøedevším karvinským 

strážníkùm, patøí náš upøímný dík!

                                     Text: -bø- 

Mùže zamìstnavatel snížit zá-

kladní mzdu o 10 % pøi zachování 

osmihodinové pracovní doby? Po-

hyblivé složky mzdy nemáme, jen 

základní mìsíèní mzdu. Snížení 

mzdy zamìstnavatel zdùvodòuje 

tak, že jde o dùsledek pøetrvávají-

cí hospodáøské krize. Myslím si, 

že nám mùže snížit jen pracovní 

úvazek nebo snížit mzdu na 60 % 

se souhlasem úøadu práce. Odbo-

ry v naší firmì nemáme.

Jestliže mají zamìstnanci mzdu 

sjednanou v pracovní smlouvì nebo 

v jiné smlouvì, pak ji zamìstnavatel 

nemùže jednostrannì snížit, leda by 

se jednalo o pøípad uvedený v § 209 

odst. 2, kdy zamìstnavatel nemùže 

pøidìlovat zamìstnanci práci v roz-

sahu týdenní pracovní doby z dùvo-

du doèasného omezení odbytu jeho 

výrobkù nebo omezení poptávky po 

jím poskytovaných službách (èás-

teèná nezamìstnanost). Zde za-

mìstnavatel mùže, pokud zamìst-

nanci nepracují z výše uvedeného 

dùvodu, po dohodì s odborovou or-

ganizací vyplácet zamìstnancùm 

náhradu mzdy. Náhrada mzdy musí 

èinit nejménì 60 % prùmìrného vý-

dìlku. Pokud u zamìstnavatele ne-

pùsobí odborová organizace, mùže 

být dohoda nahrazena vnitøním pøed-

pisem zamìstnavatele.

Jestliže nemají zamìstnanci 

mzdu sjednanou v pracovní nebo ji-

né smlouvì, mùže jim zamìstnava-

tel mzdu jednostrannì snížit, nesmí 

však být nižší než minimální mzda.

                                           (muš)

Pokud by se zamìstnanec se za-

mìstnavatelem dohodl na po-

skytnutí neplaceného volna na-

pøíklad v délce šesti mìsícù, tato 

doba se nezapoèítává jako odpra-

covaná. Napøíklad zamìstnanec 

má neplacené volno od 15. 6. 2013 

do 14. 12. 2013. Splní tedy pod-

mínku odpracování 60 dnù v ka-

lendáøním roce. Má nárok na dovo-

lenou za kalendáøní rok, krácenou 

jen o dvanáctiny za neodpracová-

ní 100 a každých dalších 21 pra-

covních dnù?

Pokud zamìstnavatel poskytne 

zamìstnanci pracovní volno bez ná-

hrady mzdy na dobu 6 mìsícù, neza-

poèítává se tato doba do doby trvání 

pracovního pomìru pro úèely dovo-

lené. Vzhledem k tomu, že zamìst-

nanec v uvedeném pøípadì splnil 

podmínku vzniku nároku na dovole-

nou za kalendáøní rok (odpracování 

alespoò 60 dnù), znamená to, že do-

ba nepøítomnosti od 15. 6. 2013 do 

14. 12. 2013 se poèítá do dnù odù-

vodòujících krácení dovolené. Podle 

§ 223 odst. 1 zákoníku práce platí, 

že pokud zamìstnanec, který splnil 

podmínku vzniku nároku na dovole-

nou za kalendáøní rok, nepracoval 

pro pøekážky v práci, které se pro 

úèely dovolené neposuzují jako vý-

kon práce, krátí se mu dovolená za 

prvních 100 takto zameškaných pra-

covních dnù o jednu dvanáctinu a za 

každých dalších 21 takto zameška-

ných pracovních dnù rovnìž o jednu 

dvanáctinu, jak správnì uvádíte.

                                           (muš)

Pracuji jako montážní dìlník. Mùj 

zamìstnavatel èasto øíká, že pohybli-

vá složka mzdy je nenároková a v pøí-

padì zjištìné montážní chyby bude tu-

to složku krátit podle svého uvážení. 

Má na to právo? V nìjakých novinách 

jsem èetl odpovìï na úplnì stejný do-

taz jako je ten mùj a v ní se uvádìlo mj. 

toto: „Pohyblivá složka je sice nená-

roková, ale pokud jeden zamìstna-

nec, který si plní všechny své pracov-

ní povinnosti a nedopustí se žádného 

hrubého porušení pracovní káznì, do-

stane pohyblivou složku v plné výši, 

musí i ostatní zamìstnanci, kteøí si øád-

nì plní své pracovní povinnosti a ne-

dopustí se žádného hrubého porušení 

pracovní káznì, pohyblivou složku do-

stat rovnìž v plné výši. Montážní chy-

ba není dostateèný dùvod k odebrání 

nebo ke zkrácení pohyblivé složky.“ 

Je tohle tvrzení správné?

Odpovìï byla nepøesná. Na tzv. nená-

rokovou složku mzdy není právní nárok. 

Nárok na ni vznikne, až když zamìstna-

vatel, tj. pøíslušný vedoucí zamìstnanec 

rozhodne, že tuto složku mzdy pøiznává 

a v jaké výši. V tomto smyslu rozhodují i 

soudy.

Samozøejmì, že zamìstnanci by si 

mìli stìžovat na postup vedoucího za-

mìstnance, který pøiznal nenárokovou 

složku mzdy pouze jednomu zamìstnan-

ci. Tento vedoucí zamìstnanec by mìl vy-

svìtlit (odùvodnit), proè tuto složku nepøi-

znal i dalším zamìstnancùm. Podle mé-

ho názoru tímto postupem porušil zása-

du rovného zacházení. Tzv. montážní 

chyba podle mého názoru je dùvodem ne-

pøiznání nenárokové složky mzdy nebo 

její pøiznání v nižší výši. Hlediska pro po-

skytování mzdy - vèetnì nenárokových 

složek mzdy - jsou uvedena v § 109 odst. 

4 a v § 110 zákoníku práce.                 (zr)
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