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V Havířově zasedala pravidelná Rada SHO…

Jednání se trochu protáhlo…
Na svém plánovaném únorovém jednání se sešla Rada
SHO, když jí ten den předcházelo pracovní jednání mezi generálním ředitelem OKD Klausem-Dieterem Beckem, předsedou
SHO M.Syrovým a místopředsedou SHO Ing.J.Pytlíkem.
Ti členy rady informovali o průběhu schůzky, ze které vyplynulo, že
strana zaměstnavatele setrvává zatím na svých pozicích, ale je ochotna
jednat o dalších návrzích odborů. Za
dané situace je jasné, že cílem odborů je v rámci růstu mezd zajistit minimálně to, aby zaměstnancům byla
zachována alespoň reálná mzda. O
tomto záměru proběhla živá diskuse
a členové odborového vyjednávacího týmu tak získali představu, s čím
jít na další kolektivní vyjednávání,
které později proběhlo 14. února.

Dalšími body jednání rady pak byla kontrola usnesení, které se zabývalo zejména přípravou sjezdu našeho hornického svazu /delegáti, doprava a členové komisí/ a Sněmu
SHO /schválení návrhu rozpočtu pro
rok 2012/.
Samostatnými body jednání byly
některé specifické problémy – přestávky u profesí, které nemohou
opustit pracoviště, problematika pracovníků s dosaženou NPE a jejich
přeřazování, pracovní smlouvy a
místo výkonu práce. O výsledcích ře-

šení uvedené problematiky budeme
naše čtenáře postupně informovat.
Podrobnou zprávu z dění v oblasti
BOZP podal SIBP Ing.I.Kavka, včetně informací z mítinků SAFETY. K aktuálním problémům proběhla diskuse – prašnost na exponovaných pracovištích, mikroklima a účinnost chladicích zařízení, teploty na povrchových pracovištích při velkých mrazech. V rámci našeho členství v Občanském sdružení svaté Barbory potvrdila rada naši podporu jeho činnosti včetně finančního daru ve výši
20 tisíc korun v tomto roce. Rada
SHO rovněž schválila přemístění působiště svazových inspektorů bezpečnosti práce z Ostravy na pracoviště SHO.
redakce ZB

Dohoda nebo stávka?
Na základě dohody obou vyjednávacích stran proběhlo v Ostravě 14. února další kolo kolektivního vyjednávání Kolektivní smlouvy OKD pro rok 2012.
Zaměstnavatel na tomto jednání předložil další návrh řešení mezd pro rok
2012 v tomto znění:
-ponechat výši mzdových tarifů a výši přídavku na dovolenou a na Vánoce
v současné výši,
nebo
-objem mzdových prostředků zůstane zachován, dojde k nárůstu tarifů
o 4 % a výše přídavků na dovolenou a na Vánoce bude ve výši 10násobku
průměrného denního výdělku příslušného zaměstnance.
Obě varianty navržené zaměstnavatelem znamenají, že by došlo k poklesu reálné mzdy zaměstnanců.
Strana odborů navrhla krajní řešení, a to zachování reálných mezd zaměstnanců. Pokrytí inflace navrhují odbory realizovat prostřednictvím růstu
mzdových tarifů, přičemž se odkazují na ustanovení platné kolektivní smlouvy vyššího stupně.
Bohužel, ani tento minimální požadavek „zachování reálné mzdy tj. nesnížení životní úrovně zaměstnanců“ zaměstnavatel odmítl.
Kritický stav ve vyjednávání nemění nic na tom, že se do konce února
uskuteční ještě jedno setkání obou vyjednávacích stran.
Situace je odbory považována za velmi vážnou. Zaměstnavatel odmítl respektovat i ustanovení Kolektivní smlouvy vyššího stupně, čl. 29, který zní:
„Účastníci smlouvy se dohodli, že reálné mzdy zaměstnanců po dobu účinnosti této kolektivní smlouvy nepoklesnou. …“

A jak budeme postupovat dál?
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Snímek z jednání Rady SHO - zleva předsedové odborových organizací Z.Śmieja, E.Klepek, T.Gulčik a Š.Pintér....

Závodní inspektoři tentokrát na ČSA
Na své pravidelné měsíční
poradě se sešli závodní inspektoři bezpečnosti práce
/ZIBP/ na závodě ČSA Dolu
Karviná.
V úvodu provedli svazoví inspektoři bezpečnosti práce Ing.I.Kavka a
Ing.V.Potomák hodnocení pracovní
úrazovosti a klíčových ukazatelů
BOZP za období roku 2011 s těmito
hodnotami:
OKD :
Počet úrazů: 248 /v roce 2010 ve
stejném období 271/
Počet smrtelných úrazů: 5 /3/
Úrazová četnost:
7,82 /8,61/
Úrazová závažnost: 20,87 /26,38/
Geomechanické jevy: 43 /31/

Choroby z povolání:
65 /69/
Mikroklimatické podmínky /2 a více přestávek/: 40 /15/
V celém OS PHGN bylo v roce
2011 registrováno 7 smrtelných pracovních úrazů, z toho 5 v OKD a.s.
V průběhu jednání vystoupil místopředseda SHO Ing.J.Pytlík, který
hovořil o aktuálním dění v SHO OKD
a především o stavu kolektivního vyjednávání. Informoval rovněž o obsahu SAFETY meetingu u GŘ OKD
dne 1. 2. 2012.
Na jeho vystoupení navázali SIBP
Kavka a Potomák, když přítomným
připomněli, na co se orientovat při
kontrolních fáráních ZIBP - práce ve
výškách /upozorněno na mítinku
SAFETY o nedostatcích při dodržo-

vání BP při práci ve výškách. Bylo přislíbeno řešení s požadavkem na dodání standardního řešení do technologických postupů pracovišť (úkol
pro ZIBP: Darkov 3 - zaslat SIBP informaci o nových používaných žebřících)/, protiprašný boj /úkol pro
ZIBP: provést kontrolu měření prašnosti u porubů zařazených do kategorie prašnosti 2/, mikroklimatické
podmínky – provádět kontrolu účinnosti chladících zařízení, cesty pro
chůzi – kontrola vybavení cest ocelovými rošty pro chůzi, hlášení pracovních úrazů.
V závěru porady byl projednán
plán odborových akcí na 1. čtvrtletí
roku 2012 a organizace fárání Výboru pro BOZP.
red

Dne 21. 2. 2012 Rada SHO na svém mimořádném zasedání
rozhodla o dalším postupu v řešení růstu mezd na rok 2012.
Rada navrhuje jednání se zaměstnavatelem dne 27. 2. 2012.
Pokud na tomto jednání nedojde k dohodě obou stran, bude
vyhlášena stávková pohotovost. Dále bude pokračovat příprava k případné stávce, a to jednáním před zprostředkovatelem a následně vyžádáním souhlasu zaměstnanců se stávkou
v souladu se zákonem o kolektivním vyjednávání. Tento postup je odsouhlasen všemi odborovými organizacemi působícími v OKD.
redakce ZB

Již pátý měsíc v řadě klesá počet volných pracovních míst....

Vývoj nezaměstnanosti není dobrý
Na konci ledna vzrostl o 3 071 na 78 090 počet uchazečů o zaměstnání evidovaných v Moravskoslezském kraji. Současně
se zvýšila na 11,7 % i míra nezaměstnanosti.
Již pátý měsíc v řadě klesá počet
volných pracovních míst. V průběhu
ledna se do registrů kontaktních pracovišť ÚP ČR v MSK nově přihlásilo
9 710 osob.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci ke konci prosince mělo 14 337 uchazečů o zaměstnání, tj. 18,4 % všech evidovaných osob v MSK.
K 31. lednu 2012 se meziměsíčně
o 256 na 3 907 snížil počet volných
pracovních míst registrovaných kon-

taktními pracovišti ÚP ČR v MSK. Ve
srovnání se stejným měsícem minulého roku je to ale o 708 míst více.
Na jedno volné pracovní místo tak
v MSK připadalo 20,0 uchazečů o zaměstnání. Nejvíce uchazečů na jedno místo připadalo tradičně v bruntálském okrese (40,2), nejméně v ostravském (12,8).
Nejčastěji hlášená volná pracovní místa v lednu 2012
Frýdek-Místek: nástrojaři, operátoři telefonních panelů, pomocní pra-

Stav nezaměstnanosti ve vybraných okresech
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covníci ve výrobě, brusiči kovů, řidiči
nákladních automobilů, svářeči, lakýrníci a natěrači, operátoři výroby,
montéři kovových konstrukcí, kuchaři;
Karviná: operátoři telefonních panelů, všeobecní administrativní pracovníci, obchodní zástupci prodavači v prodejnách, uklízeči a pomocníci
v kancelářích, hotelích, ostatní pomocní pracovníci ve výrobě, seřizovači a obsluha obráběcích strojů,
montážní dělníci mechanických zařízení;
Ostrava: pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur, svářeči, řezači
plamenem a páječi, technici v průmyslových oborech, obchodní zástupci, zprostředkovatelé služeb, finanční a investiční poradci, všeobecní administrativní pracovníci, prodavači v prodejnách, instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a klempíři.
Aktivní politika zaměstnanosti
V průběhu ledna zařadila krajská
pobočka ÚP ČR v Ostravě do rekvalifikací 80 uchazečů a zájemců o zaměstnání. Podpora pracovních míst
nebyla z důvodu prozatímního nepřidělení rozpočtu na aktivní politiku
zaměstnanosti poskytována.
Z matriálů poskytnutých ÚP Ostrava.
redakce ZB

Jak neprožít stáří zcela bez peněz
Penzijní reforma bude spuštěna podle původního plánu.
Jen rok máme na to, abychom se rozhodli, jak si na důchod našetříme, protože stát nám na něj nedá.
Máme jeden rok na to rozhodnout
se, abychom nestrávili stáří v chudobě. Jak tomu zabránit, nám řekl Karel Svoboda, generální ředitel ČSOB
Penzijního fondu Stabilita.
Co se stane, když lidé nebudou
své budoucí důchody řešit a spolehnou se na to, že „to nějak dopadne“?
V takovém případě se mohou spolehnout na to, že to nedopadne
dobře. Ono se to neříká nahlas, ale
stát na penze nebude mít peníze a
bude je vyplácet jen v minimální výši, která důchodcům nepokryje ani
základní náklady.
Není to malování čerta na zeď?
Vždyť lidé dosud odváděli na své
důchody peníze a najednou je nedostanou?
Nejde o žádné plané strašení. Situace veřejného rozpočtu je vážná a
věc se má tak, že důchody nejsou vypláceny z toho, co si lidé naspořili,
ale z toho, co platí mladší generace.
Chápu lidi, že se cítí podvedeni, ale
reforma byla a je nutná, bez ní by
stát byl stále oběma nohama v dluzích bez vyhlídky na lepší časy. Na
druhou stranu už patnáct let se tu veřejně mluví o tom, že reforma bude,
že je nutné si na důchod spořit, a lidé, kteří tak nečinili, nebo spořili jen
minimálně, vědomě hazardovali se
svou budoucností. Tomuhle snad reforma zabrání a přiměje lidi, aby si
spořili.
Pro koho tedy bude chystaná
penzijní reforma výhodná?
Z hlediska státu pro všechny, protože jak jsem říkal, současná podoba vyplácení důchodu byla pro Českou republiku koulí na noze. Ale z hlediska jednotlivých občanů také pro
každého, protože každý dostane
možnost spořit si podle svých mož-
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ností a vlastně i podle své povahy. Ti
mladší a dravější, kteří se nebojí určitého rizika, tu mají druhý pilíř. A ti konzervativnější, ti, kteří mají nižší příjmy nebo jim je dnes kolem padesátky, ti mají třetí pilíř. Protože jim nabízí jistotu.
Lidé tedy mají rok na to, aby se
rozmysleli, jakou formou se na
stáří zajistí?
Přesně tak. Musí se rozmyslet,
kterou cestou se vydají. A zároveň
musejí být patřičně ostražití a nesmějí si nechat naslibovat hory doly.
Nedělám si totiž iluze, že ve snaze
získat co nejvíce klientů budou ti takzvaní „nezávislí“ finanční poradci slibovat všem zájemcům o druhý pilíř
výnosy, které budou nereálné.
Takže, když někomu bude poradce slibovat výnosy kolem sedmi deseti procent, lže nám?
Naši analytici odhadují, že čisté
zhodnocení v nově vzniklých fondech očištěné o inflaci a náklady muže dosahovat jedno až dvě procenta
ročně. Ve výjimečných případech kolem čtyř procent. Víc ne. Chtěl bych
proto lidi upozornit, aby se při rozhodování obraceli výhradně na skutečné profesionály, kteří se v dané problematice vyznají, kteří pracují pro
důvěryhodný finanční ústav. Své rozhodnutí už pak nebudou moci vzít
zpátky, tak aby jim nezůstaly oči pro
pláč.
Jednoduchá otázka: Komu se
tedy který pilíř vyplatí?
Už jsem slyšel názory, že druhý pilíř je pro všechny, ale to je velmi zavádějící. Podle našich propočtů je určený skutečně hlavně pro ty mladé nebo lidi s vyššími příjmy, protože když
si vezmete, že bude přinášet čistý výnos jedno procento ročně, začne se
vyplácet až při délce spoření přibližně 15 let a výš. Pro lidi s nízkými příjmy je nejlepší volbou třetí pilíř.
A je potřeba to říkat nahlas a důsledně dbát na serióznost a kvalitní

poradenství poskytovatelů.
Mohl byste tedy popsat výhody
třetího pilíře?
Jeho parametry jsou, respektive
budou, skutečně nadmíru zajímavé.
Počínaje rokem 2013 totiž dojde ke
zvýšení státního příspěvku! Těm,
kteří ukládají měsíčně více než 600
korun, stát do teď přispíval nejvýše
150 korun, ale nově to bude až 230
Kč, tedy ročně 2 760 Kč. Už teď se
jednalo o jeden z nejvýhodnějších
produktů a za nových podmínek bude ještě lepší. Ti, kteří v něm zůstanou nebo do něj vstoupí, mohou získat až o 50 % vyšší státní podporu.
Takže rok 2012 je pro všechny
klíčový?
Ano. Pokud budou chtít lidé využívat současných výhod “penzijka”,
musí ho uzavřít do konce listopadu
letošního roku. Jen těm budou zachovány podmínky penzijních plánu
včetně zachování garance, minimálně nulového zhodnocení a možnosti
čerpání výsluhové penze. Ti, kteří do
třetího pilíře vstoupí po 1. lednu
2013, už všechny tyto výhody mít nebudou. Lidé mají rok na to, aby se
rozmysleli, jak se zabezpečí na důchod a jestli chtějí mít všechny výhody, které se jim právě nabízejí.
Jakékoliv informace k penzijnímu připojištění nebo službám penzijních fondů získáte na všech pobočkách ČSOB a u našich obchodních zástupců působících
v OKD.
Klientská informační linka:
ČSOB Penzijní fond Stabilita
tel. 224 116 767
Informace na internetu:
www.csobpf.cz
E-mail: csobpfstabilita@csob.cz
Adresa ČSOB PF Stabilita:
Radlická 333/150
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Členové KVD na svém pravidelném jednání v Havířově...

O korupci nestačí jen hovořit
Na pravidelnou schůzi Koordinačního výboru důchodců OKD /KVD/
13. února zavítal tentokrát i předseda SHO M.Syrový, kterému v jeho funkci
končí v březnu mandát. Poděkoval seniorům za dosavadní spolupráci a řekl,
že i nadále budou jeho sympatie patřit činnosti KVD. Zároveň představil svého nástupce a dosavadního místopředsedu SHO Ing.J.Pytlíka. „Jsme přesvědčení, že dobrá spolupráce bude i nadále pokračovat“, řekl při této příležitosti předseda KVD K.Bajtek.
Jako pozvaný host přišel konečně mezi seniory poslanec Parlamentu ČR
za ODS P.Drobil a v rušné diskusi se snažil vysvětlit neochotu zrušit anonymní akcie na doručitele. Na dotaz předsedy KVD Bajtka, proč ODS společně s
koaličními stranami tyto akcie nezrušila /když mají v Parlamentu pohodlnou
většinu/, pan poslanec anonymitu uvedených akcií obhajoval a souhlasil jen
s objasněním vlastníků akcií u těch firem, které se ucházejí o veřejné zakázky. Jak v celé společnosti, tak i na schůzi KVD se hovořilo o imunitě poslanců
a senátorů po skončení jejich mandátů. Diskuse byla také věnována tématu
reformy penzijního systému a penzijních fondů. Poslanec Drobil prohlásil, že
nikdy nezvedne ruku pro návrh, aby penzijní fondy přešly do rukou soukromých společností, čímž by stát ztratil kontrolu nad jejich hospodařením. Tím
si pan poslanec protiřečil, protože to je právě ODS, která převod penzijních
prostředků do soukromých rukou prosazuje.
Tím byla debata ukončena a předseda KVD K.Bajtek se s přítomnými rozloučil.
-jn-

Má plyn z břidlice budoucnost?
Obyvatelé vesnic kolem městečka Wejherowo na severu
Polska by se už letos mohli stát prvními Evropany, kteří si budou topit a vařit na břidličném plynu.
Jinde v Evropě (naposledy v Bulharsku) se těžba plynu z břidlic zakazuje.
Polská liberální vláda tlačí na to, aby se
co nejdříve začal plyn těžit průmyslově. A
právě u Wejherowa jsou nejdál práce státního plynárenského gigantu PGNiG na
sérii zkušebních vrtů, které potvrzují, že
nějaký nekonvenční plyn pod zemí je.
PGNiG by tak mohl už letos plyn ze zkušebních vrtů prodávat do sítě místního
distributora, německé firmy G.EN.
"Zatím jsme vedli jen první rozhovory
bez termínů a bez konkrétního množství
plynu, který by byl jen opravdu z testovacích vrtů," říká Lidie Perlińská, mluvčí
G.EN. Vše záleží na tom, kdy a jak bude
PGNiG vrtat další zkušební vrty a kdy a
jak Energetický regulační úřad nastaví
ceny.
Tiskové oddělení PGNiG na dotaz HN
pouze potvrdilo, že v oblasti už technicky
- nikoli průmyslově - těží plyn z jednoho
vrtu a připravuje další. Průmyslová těžba
prý bude možná nejdříve v roce 2014.
I když mezi 110 držiteli koncesí na průzkum jsou největší světové koncerny jako Exxon nebo Chevron a další soukromé firmy, největší počet jich má PGNiG.
Vláda premiéra Donalda Tuska nyní
podle týdeníku Polityka provádí čistku ve
vedení velkých státních energetických firem, které se spojily pro průzkum a těžbu.
Poslanci by letos měli schválit rychle
všechny zákony potřebné pro těžbu.
Tusk slíbil, že průmyslově se břidličný
plyn, jehož zásoby by Polsku podle odhadů amerických vědců vydržely na 300 let
současné spotřeby, začne těžit už v roce
2014. Ten samý rok by se také polský plynový trh měl liberalizovat, ceny dosud ur-

čuje stát. Většina expertů je skeptičtější,
počítá s horizontem osmi až deseti let.
Odpor roste pomalu
Jen zvolna se probouzejí ekologové a
odpůrci těžby z řad obyvatel měst a vesnic, kterých se nyní dotýká zatím jen zkušební těžba. Podle nedávného průzkumu agentury OBOP by třeba 77 procentům obyvatel Lubelského vojvodství, kde
se předpokládají největší zásoby, těžba v
bezprostředním sousedství nevadila. Příklad nedávné veřejné debaty ve vesnici
Żurawlow ukázal, že těžaři přes přízeň
vládních politiků nemají vyhráno. Představitelé firmy Chevron odešli na počátku
setkání, když zjistili, že místní do sálu
pustili odpůrce těžby, kteří sem přijeli z celého Polska.
Dotčení obyvatelé se začínají ptát především na ekologické důsledky těžby,
která potřebuje velký počet vrtů, spoustu
vody a chemikálií k rozbití hornin tisíce
metrů pod povrchem země.
Otazníky se objevily i nad udělenými
koncesemi. Na začátku roku tajná služba
nechala zatknout pět pracovníků geologického oddělení ministerstva životního
prostředí, kde se rozhoduje o koncesích.
Vládní politici ale o břidličném plynu,
který z Polska udělá "malé Norsko", nepochybují. "Budu od státních firem žádat
plány, jak v nejbližších dvou letech udělat
co nejvíce vrtů. To je z hlediska politiky
břidličného plynu to nejdůležitější," řekl
nedávno Mikolaj Budzanowski, ministr
pokladu zodpovědný za státní energetické firmy.
Premiér Donald Tusk slíbil, že průmyslově se břidličný plyn, jehož zásoby
by Polsku podle odhadů vydržely na 300
let, začne těžit už v roce 2014. Zdroj: HN

Kopeme uhlí a budeme mrznout? O

Otázky teplot na pracovišti upravuje vládní nařízení č. 361/2007 Sb. ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců
při práci. Přípustné hodnoty mikroklimatických podmínek (kam patří i teplota na pracovišti) jsou stanoveny v závislosti na tepelné produkci organismu, která je dána charakterem a intenzitou vykonávané práce.
Požadovaná teplota na pracovišti je uvedena v příloze č. 1 k tomuto NV, části A, tabulce č. 3 (dále jen tabulka č. 3).
T ŘÍDA PRÁCE M
(W. M -2 )

OPERATIVNÍ TEPLOTA T O (°C)

VA RH

VÝSLEDNÁ TEPLOTA KULOVÉ HO TEPLOMĚRU T G (°C) (M.S-1)
T O MIN NEBO T G MIN

T O MAX NEBO T G MAX

I

=80

20

28

0,1 až 0,2

IIa

81 až 105

18

27

0,1 až 0,2

IIb

106 až 130 14

26

0,2 až 0,3

IIIa

131 až 160 10

26

0,2 až 0,3

IIIb

161 až 200 10

26

0,2 až 0,3

IVa

201 až 250 10

26

0,2 až 0,3

IVb

251 až 300 10

26

0,2 až 0,3

V

301 a více 10

26

0,2 až 0,3

To min a Tg min je platná pro tepelný odpor oděvu 1 clo (clo je jednotka tepelně izolační vlastnosti oděvu a vypočítává se podle ČSN EN ISO 9920),
To max a Tg max je platná pro tepelný odpor oděvu 0,5 clo,
Va je rychlost proudění vzduchu,
Rh je relativní vlhkost.
Převážná většina povrchových pracovišť v OKD je zařazena do skupiny prací IIb
/zde patří např. práce vsedě s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou – mechanici, strojní opracování a montáž středně těžkých dílců, práce na ručním lisu, řidiči nákladních vozidel, dále práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou spojená s přenášením břemen do 10 kg – lakýrníci, svařování, soustružení, strojové vrtání, tažení nebo tlačení lehkých vozíků apod./, kde je stanovena minimální teplota pro
chladné období roku na 14 ˚C.
Zjištěné skutečnosti při kontrolách povrchových pracovišť zástupci odborů:
ČSA - 2.2.2012 - teploty od 11,4 do 12 ˚C
Darkov 2 - 31.1. a 2.2.2012 - teploty od 8,5 do 12,4 ˚C
Darkov 3 - 3.2.2012 - teploty od 5,3 do 12,7 ˚C
Paskov – 30.1.2012 – teploty od 9,3 do 9,6 ˚C
Následně byla vedením VOJ SC stanovena tato opatření:
„S ohledem na současné arktické mrazy je třeba umožnit na všech pracovištích
VOJ SC zaměstnancům další bezpečnostní přestávky k ohřátí.
V nevenkovních prostorech ( dílny, sklady , …)
Při podkročení teploty 14°C umožnit přestávky k ohřátí v denních místnostech dle
příkazu vedoucího provozu.
Na venkovních pracovištích
Umožnit bezpečnostní přestávku v délce 20 min. Čas přestávky určí vedoucí provozu.
Toto opatření platí do odvolání.“
Teplotu na pracovišti, technická a organizační opatření proti chladu budou zástupci
odborů i nadále kontrolovat a vyžadovat při negativních zjištěních po VOJ SC okamžitá řešení.
Pro období chladu dále platí:
a/ rukavice
- jestliže udržovaná operativní nebo výsledná teplota nebo korigovaná teplota vzduchu na pracovišti poklesne pod 4 °C, musí být zaměstnanec vybaven pracovními rukavicemi chránícími před chladem,
b/ oděv, obuv, přestávka v ohřívárně
- pro práci v zátěži chladem se poskytuje pracovní oděv, který musí mít takové tepelně izolační vlastnosti, které postačují k zajištění tepelně neutrálních podmínek lidského organizmu vyjádřených teplotou tělesného jádra (36 až 37 °C), a pracovní obuv
chránící před chladem. Jestliže tepelně izolační vlastnosti pracovního oděvu nepostačují k zajištění tepelně neutrálních podmínek organizmu při práci vykonávané při udržované operativní teplotě nižší, než je minimální teplota upravená v tabulce č. 3, nebo
na pracovišti, na němž je operativní teplota 4 °C a nižší, má zaměstnanec právo na bezpečnostní přestávku v ohřívárně. Ohřívárna (§ 44 NV) musí být vytápěna nejméně na
22 °C a musí být vybavena sedacím nábytkem, stolem a věšáky na pracovní oděv.
Ohřívárnou může být i místnost pro odpočinek podle § 55 odst. 3 NV,
c/ délka pracovní doby a přestávek
-při udržované operativní nebo výsledné teplotě vzduchu nižší, než je minimální teplota upravená v tabulce č. 3, nebo korigované teplotě upravené v části D musí být práce zaměstnance upravena tak, aby doba jejího nepřetržitého trvání při teplotě od 13 do
4 °C nepřesáhla 3 hodiny, při teplotě vzduchu od 4 do -10 °C 2 hodiny a při teplotě vzduchu od -10 do -30 °C 75 minut. Bezpečnostní přestávky mezi jednotlivými úseky nepřetržité práce v chladové zátěži musí trvat nejméně 10 minut.
d/ vstupy do hal
- vstupy do hal, které se využívají pro práci vykonávanou po dobu delší než 4 hodiny
za směnu a během pracovní doby se otevírají přímo do venkovního prostoru, musí být
zabezpečeny proti vnikání chladného vzduchu v zimním kalendářním období,
e/ ochranný nápoj
- podle § 8 NV k ochraně zdraví před účinky zátěže teplem nebo chladem se poskytuje zaměstnanci ochranný nápoj. Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při práci na a) pracovišti, kde musí být udržována operativní nebo výsledná teplota nižší, než je teplota upravená v tabulce č. 3, nebo b) venkovním pracovišti, na
němž korigovaná teplota vzduchu je nižší než 4 °C. Poskytuje se teplý, v množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu,
f/ práce ve výškách
- při nepříznivé klimatické situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací,
například na stavbách. Za nepříznivou situaci se považuje teplota prostředí nižší než 10 °C. Při - 10 °C musí být přerušeny práce ve výškách (Příloha nařízení vlády č.
362/2005 Sb.),
V případě, kdy na pracovišti např. kancelářského charakteru či dílen zjevně nejsou
dodrženy stanovené vytápěcí podmínky natolik (tj. minimální vnitřní teplota v provozních místnostech stanovená platnými předpisy – viz tabulka výše), že výkon práce je
tím vyloučen, se zjevně jedná o porušení povinnosti provozovatele objektu, resp. zaměstnavatele. Zaměstnavatel by v takovém případě měl situaci posuzovat jako vznik
překážky na straně zaměstnavatele dle Zákoníku práce se všemi z toho vyplývajícími
souvislostmi.
Zaměstnanec má navíc další možnost danou Zákoníkem práce, kdy je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných osob. Takové
odmítnutí nelze posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.
Pro případ vzniku pracovního sporu je třeba zdůraznit prokazatelnou důvodnost takového odmítnutí práce, tedy nezbytnost zajištění důkazů o nevyhovujících pracovních podmínkách a o době jejich prokazatelného trvání. Proto je nutno tuto problematiku řešit s příslušným ZV OS s případným oslovením orgánů hygienické služby. Podněty ke kontrole v souvislosti se zátěží chladem zaměstnanců řeší i oblastní inspektoráty
práce. Pokuty mohou být podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
až do 2 mil. Kč.
Zpracoval: Ing.Vladimír Potomák

stravské dělnické kolonie I: závodní kolonie kamenouhelných dolů a
koksoven v moravské části Ostravy
– to je název publikace M.Jemelky a
dalších spoluautorů na 544 stranách
s 335 obrazovými přílohami a několi-

Byla vydána kniha
o našem regionu
ka desítkami tabulek. Přináší informace o poloze, stavebním, populačním a společenském vývoji hornických kolonií na území Mariánských
Hor, Moravské Ostravy, Přívozu a
Vítkovic.
Pokud máte o knihu zájem, požádejte o její zakoupení vaši knihovnu,
nebo si ji můžete zakoupit v prodejně skript Ostravské univerzity. red

Vyšel Hornický
zpravodaj KPHM
Hornický zpravodaj KPHM pro 1.čtvrletí roku 2012 oznamuje v úvodním článku, že 16. ročník Setkání hornických a
hutnických měst a obcí bude letos v Chomutově. Následují nekrolog „Za Doc. Ing.
Petrem Konečným“ a článek prof. J.Grygárka „Po roce opět Barborka“. Stejný autor také napsal článek s titulem
„Atraktivnější fárání do důlní expozice v
Landekparku“. Ing.J.Gavlas nazval svou
stať 14. Evropské a hutnické dny Merlend – Holandsko“. R.Broskevič ve fotoreportáži připomíná Valnou hromadu
SHHS /Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky/.
Ing.P.Faster je autorem obsáhlého
článku nazvaného „Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje – jedinečný projekt evropského regionu“. Autorská dvojice Ing.J.Požár a
Ing.V.Potomák připravila obsáhlý článek, doplněný grafy nazvaný „Některé
úvahy k platným bezpečnostním předpisům protiotřesové prevence v dolech
OKD“. Autory článku „Osobnosti hornických a geologických věd na VŠB do vzniku Hornicko-geologické fakulty VŠB“
jsou Mgr.J.Biolková a Mgr.P.Kašing. Článek Ing.J.Minky informuje o oslavách
110. výročí hornického spolku Rozkvět v
Sedlištích a nechybí ani pravidelná rubrika „Blahopřejeme“, představující jubilanty za 1. čtvrtletí letošního roku. Pod hlavičkou „Z hornické filozofie“ jsou zveřejněny vybrané fejetony z deníku Duch času z roku 1931.
V závěru redakční rada časopisu oznamuje, že jako nejlepší byl oceněn článek
Ing.J.Klata „Vzpomínka na Ing.J.Vaněčka.“
-jn-

p
Přednáška “Putování po Beskydech zaujala všechny posluchačky”...

Úspěšná spolupráce
Městská knihovna na ulici J. Seiferta pořádá hodně akcí pro své čtenáře, a
to jak dětské, mezi nimiž je mnoho dětí od zaměstnanců OKD. Také dospělí
čtenáři si tady přijdou na své. Kromě vybraného čtenářského portfolia jsme
zde mohli vyslechnout pravidelné informace o nových knihách a zajímavé
přednášky a besedy na témata jako jsou například bible, buddhismus a meditace atd. Klub učitelů seniorů z ulice M. Kudeříkové má s touto knihovnou velmi dobré kontakty a vztahy. "Naše" knihovnice - paní Martina Urbančíková a
Jana Bružková nás ,seniory, nikdy nezapomenou na tyto akce pozvat a připravit nám jak příjemné prostředí, tak hodnotný zážitek. Zvláště poslední beseda, která se konala 25. ledna, byla vydařená. Když se řekne téma "Putování po Beskydech" mohou někteří turističtí amatéři jen mávnout rukou jako "to
přece znám". Když to, ale upřesníte "Pěšky z Havířova do Vsetína" i turista
profesionál zpozorní. Tuto trasu absolvovala paní Veronika Pyreňová se
svým přítelem Otou Sittkem v dubnu roku 2011 těsně před Velikonocemi. A
teď pozor - tuto vzdálenost asi 120 km zvládli tito dva zdatní turisté za 5 dnů
chůze a pochopitelně 5 nocí ve stanu. Celé putování bylo zachyceno na filmový pás s vtipným slovním doprovodem, a když k tomu přidáte vynikající jarní počasí a naše překrásné Beskydy, je to pro nás seniory nezapomenutelný
zážitek. Viděli jsme turisticky atraktivní místa našich Beskyd na trase: Havířov, Žermanice, Dobratice, Prašivá, Kotař, Ropička, Ropice, Slavíč, Malý Polom, Bílý Kříž, Bobek, Konečná, Bumbálka, Sukenická, Třeštík, Vysoká, Soláň, Vsacký Cáb, Vsetín, což se mnohému turistovi nepodaří absolvovat ani
za celý život. Po bohaté diskuzi s přímou účastnicí pochodu paní Pyreňovou
odešlo z naší knihovny skoro čtyřicet spokojených seniorek. Mezi nimi také
naše skalní turistky, které si znovu zopakovaly některé své turistické cesty.
Děkujeme "našim" knihovnicím za nevšední zážitek a už se těšíme na "Březen - měsíc knihy".
Ing. V. Uher, předseda klubu učitelů seniorů

Státní léčebné lázně Karlova Studánka, státní podnik

Desatero pravidel FIS
pro chování na sjezdovkách
1. Brát ohled na ostatní lyžaře a snowboardisty – každý lyžař (dále L) a snowboardista (dále S) se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.
2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy
– každý L a S musí jezdit na dohled. Svou
rychlostí a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svým schopnostem, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům, jakož
i hustotě provozu.
3. Volba jízdní stopy – L nebo S přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího
před ním.
4. Předjíždění – předjíždět se může
shora nebo zespoda, zprava nebo zleva,
ale vždy jen s odstupem, který poskytne
předjížděnému L či S pro všechny jeho
pohyby dostatek prostoru.
5. Vjíždění a rozjíždění - každý L nebo
S, který chce vjet do sjezdové trati nebo
se chce po zastavení opět rozjet, se musí
pohledem nahoru a dolů přesvědčit, že to
může učinit bez nebezpečí pro sebe a
pro ostatní.
6. Zastavení – každý L nebo S se musí
vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval
na úzkých nebo nepřehledných místech
sjezdové trati. L nebo S, který upadl, musí takové místo uvolnit co nerychleji.
7. Stoupání a sestup – L nebo S, který
stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové trati.
8. Respektování značek – každý L nebo S musí respektovat značení a signalizaci.
9. Chování při úrazech – při úrazech je
každý L nebo S povinen poskytnout první
pomoc.
10. Povinnost prokázat se – každý L
nebo S, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě
úrazu prokázat své osobní údaje.

Týdenní rekondiční pobyty
pro zaměstnance OKD, a.s. Ostrava
s dotací Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny
Termíny: 1. 5. – 30. 6. 2012 a 1. 9. až 30. 9. 2012
Cena pro osobu:
4 920 Kč - plná penze /dospělí/
Cena zahrnuje:
- vstupní lékařskou prohlídku k doporučení léčebných procedur,
- ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením,
- výběr ze 6 jídel, snídaně formou nabídkových stolů), možnost zajištění
dietní stravy,
- 4x inhalace minerální vodou Vincentkou pro očistu a posílení horních dýchacích cest.
V ceně nejsou zahrnuty tyto poplatky: lázeňský poplatek 15 Kč/noc,
parkovné 50 Kč/den

Pojištěncům RBP budou ze strany pojišťovny, poskytnuty
procedury v hodnotě 570 Kč.
K úhradě pobytu lze uplatnit poukázky poskytnuté
zaměstnavatelem!
Rezervace pobytu na adrese: Státní léčebné lázně Karlova Studánka,
státní podnik, přijímací kancelář, 793 24 Karlova Studánka, čp. 6 telefon
554 798 262 – 263, fax 554 772 026 puk@k.studanka.cz
www.k.studanka.cz

Aktuální témata pro tuto dobu...

Přestávky na jídlo a oddech

Honda představila ve Frankfurtu
2011 nový populární Civic
Honda u nové generace Civicu /snímky nahoře a dole/ upustila od UFO designu. Exteriér novinky na svého předchůdce odkazuje především siluetou a několika detaily na
karoserii.
Vpředu dominuje nová maska chladiče, opticky je propojena s hlavními světly i s nárazníkem. Boční pohled odhalí nově umístěná vnější zpětná zrcátka, poněkud odlišné
proporce a tenčí zadní sloupek.
Největší revoluce se odehrála vzadu. Standardní spoiler, který rozděloval lomené
okno výklopně stěny, vlastně zůstal na svém místě, ale propojil se s agresivně tvarovanými koncovými světlomety.
V interiéru je nadále digitální rychloměr nahoře v oddělené kapličce. Přístroje před
řidičem jsou ovšem tři místo jednoho a kruhové. Z okolí přístrojů zmizely veškeré kruhové ovladače, kokpit působí o něco méně futuristicky. Jiné jsou výdechy ventilace i
svislá střední část.
Ačkoli je Civic 9G o 4,5 cm delší a o 0,5 cm širší, působí dojmem menšího, sportovně nakrčeného auta, přitom se zmenšila pouze jeho výška – o 2 cm, v řeči čísel to znamená míry 4300 x 1770 x 1440 mm. Menší je vlastně také rozvor – zkrátil se o 25 mm s
cílem zlepšit agilitu a ovladatelnost a současně zvětšit deformační zóny karoserie.
Pod předními sedadly je stále umístěna nádrž, což je úlitba nejen opravdu velkému
kufru (467 l se sadou na opravu pneumatiky), ale také „magickým“ zadním sedadlům.
Kvůli tomu je sezení za volantem stále trochu vyšší, než by bylo ideální. Pokud se o něco snížil kvůli nižší stavbě karoserie, pak zcela zanedbatelně. Sedadla lépe drží tělo ve
spodní části trupu, naopak v ramenní oblasti je vedení horší, než bývalo, potěší také
návrat stavitelné bederní opěrky.
Kulisa šestistupňového manuálu je stále umístěna šikmo vzhůru jako u starých
sportovních aut, oproti 8G se nepatrně zkrátily dráhy a zmenšily se vůle, dobře padne
do ruky i nová hlavice. To ale není nic proti volantu. Jeho design sice hraje méně na
efekt a připmíná spíše závodní auta než kosmickou loď, ale má fantasticky tlustý věnec, jenž si v ničem nezadá se skvělými ///M volanty od BMW. Jako ve vaničce monopostu si ostatně bude řidič připadat i díky lemu, jenž ho obklopuje od řadicí páky po
dveřní loketní opěrku.
Obrovský skok kupředu učinil Civic, co se grafiky přístrojů týče, sportovní tubus
otáčkoměru zajímavě kontrastuje s hi-tech štítem v horní části palubní desky. A ještě
větší pokrok proběhl, co se kvality použitých materiálů týče. Interiér Civicu se rázem posunul na úroveň nového focusu, možná i trošku výš. Nejen že je celá horní část (včetně
výplně dveří) z měkkého materiálu, pohlcujícího světlo, ale na dotek působí až téměř
„sametově“. Tvrdý plast na středovém tunelu má matnou povrchnou úpravu s metalickými odlesky, bude ale asi bohužel náchylný na poškrábání. Ovladače navigačního
systému naneštěstí nedosahují kvality ostatních komponentů kabiny.
Na zadních sedadlech nový Civic přijde tentokrát o titul aut a nejlepší tandemovou
vzdáleností, prostor pro kolena se zmenšil odhladem právě o zkrácení rozvoru a stále
tedy pár centimetrů místa zbývá, nicméně už to není taková hitparáda. Naproti tomu je
při vzpřímeném sezení díky vybrání čalounění dost místa pro hlavu, při opření hlavy o
opěrku už je ale nutné se v sedadle podsadit, aby se zabránilo kontaktu s potahem stropu. Sedáky podpírají stehna jen částečně a pod sedadlem není mnoho místa po vsunutí nártů, pozitivem jsou věšáčky na B sloupcích a mnohem lepší výhled ven díky bohatšímu prosklení.
Základní benzinový motor 1,34 l zůstal mezigeneračně beze změny a má tedy stále
73 kW a 127 Nm, o 0,5 l mu ale byla snížena kombinovaná spotřeba. Bestseller minulé
generace, 1.8 i-VTEC posílil o kilowatt na 104 kW, které jsou k dispozici o 200 otáček
výš (6500/min), což by mohlo být příslibem točivějšího charakteru čtyřválce, točivý moment 174 Nm je stále k dispozici ve 4300 otáčkách. I v tomto případě došlo k výraznému půllitrovému snížení spotřeby na 6,1 l na 100 km. Pro benzinový motor bude k dispozici i automat, bohužel ale stále jen pětistupňový, i když alespoň s možností sekvenčního řazení pomocí pádel.
Nejradikálnější proměnou prošel turbodiesel 2,2 l, původní i-CTDi nahradil modernější europětkový i-DTEC, jenž přinesl 10koňové zvýšení výkonu a stejným způsobem narostl i točivý moment. Výsledkem tak je 110 kW a 350 Nm a to při téměř litrovém
snížení spotřeby – z 5,3 na 4,4 l nafty na 100 km. Všechny motory dostanou standardně systém Stop&Start, jen lze vypnout tlačítkem na středovém panelu, k dispozic ibude i „výukový“ systém Eco Assist“. Za rok nabídku obohatí též motor 1.6 i-DTEC s výkonem cca 88 kW.
Výrazně se zvýší i spektrum výbavy. Civic bude první Hondou v Evropě s bezklíčovým přístupem, bude možné jej mít s bixenony s asistentem dálkových světel, couvací
kamerou, bezpečnostním systémem CMBS a adaptivním tempomatem.
Zdroj: auto.cz

Přestávku na jídlo a oddech upravuje ustanovení § 88 zákoníku práce následovně:
§ 88
(1) Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci
nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na
jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvému zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5
hodinách nepřetržité práce. Jde-li o práce, které nemohou být
přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo; tato doba se započítává do pracovní doby. Mladistvému zaměstnanci
musí vždy být poskytnuta přestávka na jídlo a oddech podle
věty první.
(2) Byla-li přestávka v práci na jídlo a oddech rozdělena, musí alespoň jedna její část činit nejméně 15 minut.
(3) Přestávky v práci na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci pracovní doby.
(4) Poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby.
Smyslem pracovněprávního institutu
„přestávky v práci“ je snaha snížit únavu
zaměstnance a stimulovat jej k dalšímu
požadovanému pracovnímu výkonu.
Oprávněnost přestávky v práci vyplývá z
faktu, že lidský organizmus je ovlivňován
svým biorytmem a není schopen podávat
stejně kvalitní pracovní výkon po celou
dobu trvání pracovní doby. Přestávka v
práci je podle zákoníku práce jednou z
dob odpočinku, je umístěná uvnitř pracovní doby. Důvodem přestávky v práci
je umožnit zaměstnanci načerpání nových sil pro zbytek pracovní doby, a tak je
opodstatněným požadavkem, aby přestávka v práci měla přiměřenou délku. Zákoník práce stanoví minimální délku přestávky na jídlo a oddech na 30 minut. (Počátek a konec přestávky a její konkrétní
délku stanoví s předchozím souhlasem
příslušného odborového orgánu zaměstnavatel. Tyto otázky mohou být i předmětem úpravy v kolektivní smlouvě.) Přestávka na jídlo a oddech je poskytována

ZE SVĚTA
HORNICTVÍ
Rusko zaujímá první místo na světě:

! ve zdrojích národního bohatství (při
jakékoliv metodě propočtu, jak v absolutní hodnotě, tak na hlavu obyvatele)
! v prozkoumaných zásobách přírodního plynu (32 % světových zásob)
! v těžbě a exportu přírodního plynu
(35 % světové těžby)
! v těžbě nafty a druhé místo v jejím exportu
! v zásobách diamantů a druhé místo v
jejich dobývání
! ve fyzickém objemu exportu diamantů
! v zásobách dřevní hmoty (23 % světových zásob dřeva)
! v prozkoumaných zásobách železných rud (okolo 28 % světových zásob)
! v exportu oceli a třetí místo v exportu
válcovaného materiálu
! v prozkoumaných zásobách černého
uhlí (23 % světových zásob)
! v zásobách těženého a rafinovaného
niklu
! v zásobách rašeliny (47 % světových
zásob)
! v zásobách stolní (kuchyňské) soli a
druhé místo v zásobách draslíkové soli
! v prozkoumaných zásobách olova,
zinku, titanu a niobu
! ve výrobě a exportu hliníku
! v exportu dusíkatých hnojiv, druhé a
třetí místo v exportu fosforečných a draselnatých hnojiv
! v prozkoumaných zásobách stříbra
! druhé místo na světě v prozkoumaných zásobách zlata
! druhé místo na světě v prozkoumaných zásobách platiny a první místo v jejím exportu
! třetí místo na světě ve velikosti státních rezerv ve zlatě a valutách
! třetí místo na světě v prozkoumaných
zásobách mědi a olova
! třetí místo na světě v prozkoumaných
zásobách wolframu a molybdenu

jako volno, které je plně v dispozici zaměstnance. Zaměstnanec nemusí nutně
během této přestávky jíst a zaměstnavatel nemá právo kontrolovat, zda zaměstnanec efektivně odpočívá, jí apod. Základním důsledkem pro zaměstnavatele
je, že zaměstnavatel v této době nemůže
vůči zaměstnanci uplatnit svou dispoziční pravomoc a nemá právo zaměstnanci
během přestávky udělovat práci. I v době
odpočinku je zaměstnanec povinen plnit
určité pracovněprávní povinnosti, většinou jde o povinnost zdržet se nějakého
chování (např. nevykonávat bez předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele výdělečnou činnost shodnou s
předmětem činnosti zaměstnavatele).
Pokud jde o práce, které nemohou být
přerušeny, musí být zaměstnanci i bez
přerušení provozu či práce zajištěna přiměřená doba pro oddech a jídlo. Tato
možnost však neplatí pro mladistvé, kterým musí být poskytnuta přestávka na jídlo a oddech
Ústavní soud se ve svém rozhodnutí
dne 16. září 2010, sp. zn. III. ÚS 2387/10,
vyjádřil ke správnému výkladu pojmu
„nepřetržitý provoz“ a k organizaci práce
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Karel Veliký údajně vedl přes padesát
vojenských výprav. Jádro jeho vojska
tvořili svobodní rolníci a platilo, že “každý
svobodný muž, který má čtyři obdělávané
lány, je povinen zúčastnit se tažení proti
nepříteli”. Při menším počtu lánů se
povinnost sdružovala a ...(1.tajenka)
jel do pole jeden z vlastníků. ...(2.tajenka)
obdělávali půdu.
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SLOVENSKY
“JESTLI”
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a s tím souvisejících přestávek v práci na
jídlo a oddech.
Ústavní soud dále potvrdil:
- povinnost zaměstnavatele i v nepřetržitém provozu poskytnout zaměstnanci
přestávku v práci na jídlo a oddech, pokud to nevylučuje povaha zaměstnancem vykonávané práce, s tím, že doba této přestávky se nezapočítává do pracovní doby;
- nutnost srozumění každého zaměstnavatele s tím, že zaměstnanec čerpající
přestávku v práci na jídlo a oddech nejen
že nepracuje, ale není jeho povinností
ani zdržovat se na pracovišti.
Stejně jako odvolací i Ústavní soud
ČR dovodil, že pokud zaměstnavatel nařídil zaměstnanci v nepřetržitém provozu
čerpání přestávky na jídlo a oddech v konkrétním časovém úseku a ten tuto přestávku nevyužil, nemůže zaměstnanec
žádat na základě této skutečnosti její proplacení.
Povinností zaměstnavatele je poskytnout zaměstnanci přestávku v práci na
jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut
nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce.
V případě, že zaměstnanec vykonává
práce, které nemohou být přerušeny (za
takové nelze automaticky považovat
všechny práce vykonávané v nepřetržitém provozu), má zaměstnanec pouze
právo na přiměřenou dobu na jídlo a oddech. V tomto případě se však tato doba
započítává do pracovní doby.
Pokud však zaměstnavatel dojde k závěru, že přerušení práce zaměstnance je
možné a čerpání přestávky v práci na jídlo a oddech zaměstnanci nařídí a zaměstnanec ji ze své vlastní vůle nevyužije, nemůže se domáhat na zaměstnavateli za tuto dobu náhrady mzdy.
Při poskytování přestávky v práci na
jídlo a oddech není rozhodující, v jakém
provozu zaměstnanec pracuje, ale jaké
konkrétní práce vykonává.
Mgr. P.Havránková, koncipient
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