
Budeme demonstrovat v Ostravě
Předseda ČMKOS Zavadil 
odchází do “politiky”...

Úrazovost v OKD v prvním pololetí

Odborářské noviny * Číslo 17 * Ročník XXIII * 5. září 2013

V Havířově se 27. srpna konala mimořádná Rada SHO…

Prakticky u všech ukazatelů došlo k poklesu hodnot...

pNa tiskové konferenci novináře informovali (zleva) Jan Rovenský, Dagmar 

Žitníková, Jaroslav Zavadil, Josef Středula a Jana Kašparová...

Předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Jaroslav Zava-
dil povede v Praze ČSSD do předčasných voleb, které se uskuteční ke konci října. Z to-
ho důvodu se chystá začátkem listopadu odstoupit z vedení největší odborové centrá-
ly v zemi. 

Rezignovat bude na listopadovém sněmu ČMKOS. Za velkého zájmu médií to Za-
vadil oznámil na nedávné tiskové konferenci. „V odborech pracuju na různých úrov-
ních a v různých funkcích už skoro 25 let, začínal jsem v roce 1989 ve stávkových výbo-
rech. Někteří novináři se pozastavují nad tím, jak mohu kandidovat za ČSSD v Praze, 
když nejsem Pražák. Pokusím se je uklidnit, v Praze jsem se skutečně narodil a pouze 
nějakou dobu jsem žil mimo Prahu. Chtěl bych také předeslat, že jsem vždy byl nestra-
níkem a nabídku kandidovat za ČSSD jsem přijal, protože věřím, že tak mohu lépe pro-
sazovat zájmy odborů a zaměstnanců a zároveň přitom ovlivňovat rozhodnutí největší 
levicové strany v zemi, upřesnil Zavadil.

"Praha je taková pravicová bašta, je to pro mě výzva. Udělám všechno pro to, abych 
tu kandidátku dovedl k lepším výsledkům, než měla minule,“ uvedl Zavadil. ČSSD pod-
pořilo v roce 2010 v parlamentních volbách v Praze 15 % volících, získala čtyři mandá-
ty.  

Jak vyplynulo z vyjádření odborových předáků, kteří se tiskové konference zúčast-
nili, odbory schvalují odchod Zavadila do politiky.

"Pevně věříme, že bude prosazovat zájmy odborů a našich členů. To, že si vybral 
stranu, ke které má nejblíže a která hájí sociální program, je jedině dobře," řekla před-
sedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. Podle její-
ho mínění, je politika s činností odborů nerozlučně spjata. Odbory formou lobbingu pro-
sazují své zájmy jednáním se zaměstnavateli, poslanci, senátory a státními úředníky. 
Podle Žitníkové je dobře, když kvalitní odboráři mohou zájmy odborů prosazovat pří-
mo tam, kde se rozhoduje.

Podle předsedy Odborového svazu státních orgánů a organizací Jana Rovenské-
ho je Zavadil nadstranický, ale nikoliv nepolitický odborář a proto může ve Sněmovně 
podporovat i zájmy státních zaměstnanců, ke kterým měl vždy blízko. „Takových lidí v 
politice by odbory potřebovaly daleko více,“ řekl Rovenský.

Ani předseda Odborového svazu KOVO Josef Středula nemá s kandidaturou Zava-
dila problémy. Naopak ocenil, že Zavadil dal svým rozhodnutím jasně najevo, že nejde 
spojit funkci poslance a odborového předáka. „Znám Jardu Zavadila od roku 1990, 
vždy hájil zájmy odborářů, zaměstnanců a obyčejných lidí. V tom se dodnes nezměnil. 
Jak s kandidaturou a s poslaneckou funkcí naloží, je jeho osobní věc. Může však již 
dnes počítat s tím, pokud by na nás pozapomněl, že my mu nedáme pokoj ani v posla-
neckých lavicích a budeme po něm chtít mnoho věcí. Odboráři jsou členy různých poli-
tických stran, jak levicových, tak i pravicových. Za všechny bych jmenoval bývalé členy 
odborů – hejtmana Moravskoslezského kraje a europoslance za ODS Evžena Toše-
novského či senátora za ODS a starostu Teplic Jaroslava Kuberu. Nevidím tedy dů-
vod, proč by odborář Zavadil nemohl být nezávislým kandidátem ČSSD v Praze,“ řekl 
Středula.  

Zhruba do dvou týdnů chce ČMKOS představit seznam požadavků a úkolů, které 
by budoucí poslanci či ministři měli plnit.

„Pro nás jsou nejdůležitější tři okruhy problémů, a to posilování sociální-

ho dialogu, který Nečasova koalice dovedla takřka k bodu nula, okamžité ře-

šení fatální nezaměstnanosti a na to navazující zvýšení výkonnosti ekono-

miky,“ prozradil Josef Středula.
Na dotaz, zda předseda ČMKOS dostane odchodné, Zavadil odvětil, že v odborech 

se odchodné ani zlaté padáky nedávají. „My mu na odchod zamáváme,“ upřesnil v žer-
tu Středula.

Předáka Zavadila neznepokojují ani tak platy ústavních činitelů, jako mzdy a odmě-
ny, které si rozdávají manažeři velkých státních a soukromých firem. „Mzdy manažerů 
převyšující stonásobně ba i tisícinásobně průměrnou mzdu v Česku, mně děsí, je to ne-
horáznost, něco by se s tím mělo urychleně dělat,“ řekl Zavadil.

Středula uvedl, že odbory připraví před volbami doporučení pro voliče, jak mají po-
stupovat. Lidé by se neměli nechat znechutit vládnutím Nečasovy koalice a v každém 
případě by měli jít volit. A sám za sebe prohlásil, že by neměli volit TOP 09, která způ-
sobila škody české ekonomice svými reformami a tím, jak Miroslav Kalousek řídil mi-
nisterstvo financí.                                                                                Text a foto: kov

pokračování na str.č.2

Cílem jednání byla reakce odborů na situaci v kolektivním 
vyjednávání a také podpora odborářů a zaměstnanců nejen    
z Paskova, kteří mají obavy o svá pracovní místa.

p Snímek z jednání Rady SHO - zleva P.Vavroš, Š.Pintér, J.Parma, Ing.J.Pytlík...

OKD ve svých statistikách úrazovosti a mimořádných udá-
lostí za 1. pololetí roku 2013 vykazuje poměrně příznivé vý-
sledky klíčových ukazatelů bezpečnosti práce.

Prakticky u všech ukazatelů došlo 

k poklesu hodnot ukazatelů v porov-

nání se stavem stejného období loň-

ského roku, 2 smrtelné úrazy zá-

chranářů na Dole ČSM v dubnu však 

zvrátily spokojenost s dosaženými 

výsledky.

Z jedenácti mimořádných událostí 

v prvním pololetí 2013 došlo kromě 

výše uvedených smrtelných úrazů 

ke 3 důlním otřesům – všechny na lo-

kalitě Lazy Dolu Karviná se zraně-

ním celkem 3 zaměstnanců, ke 4 sa-

movznícením – 1x ČSM jih, 1x Dar-

kov, 2x Lazy Dolu Karviná, ke 2 úra-

zům elektrickým proudem na Dole 

Darkov a k zastavení jízdy těžního 

stroje na Dole ČSM Sever.

Příznivé jsou ukazatele běžné úra-

zovosti – počet hlášených pracov-

ních úrazů klesl o 115 proti loňsku, 

počet registrovaných úrazů klesl o 

38, podobně také sledované ukaza-

tele úrazové četnosti a úrazové zá-

važnosti se zlepšili takřka o čtvrtinu 

proti prvnímu pololetí 2012.

Svazoví inspektoři provedli kont-

rolu evidovaných úrazů za 1. pololetí 

letošního roku a to na Dole Darkov, 

na Dole Paskov, na Dole ČSM a na 

závodě ČSA Dolu Karviná. Prošli hlá-

šené úrazy dle Knih úrazů a sledo-

vali, jaké směny tito zaměstnanci ma-

jí po dni hlášeného úrazu. Celkově 

bylo za toto období nahlášeno 223 

pracovních úrazů (157 u zaměst-

nanců OKD a 66 u zaměstnanců do-

davatelských firem). Z těchto hláše-

O tom, jak je situace mezi zaměst-

nanci napjatá, přítomné členy Rady 

SHO informoval předseda základní 

odborové organizace na Dole Pas-

kov R.Palička. Za daného stavu, kdy 

zaměstnavatel stále nepředkládá 

svůj návrh kolektivní smlouvy a vede 

společnost k tomu, aby do budoucna 

silně omezil těžbu, odbory dospěly k 

rozhodnutí, že se chtějí veřejně vyjá-

dřit formou demonstrace ke směřo-

vání těžební společnosti OKD. Celá 

akce proběhne od 15 hodin 17. září s 

pochodem od ostravských Bazalů s 

projevy odborářů a ukončením na 

Prokešově náměstí v blízkosti 

správní budovy OKD v Ostravě.  

Předseda SHO Ing.J.Pytlík dále 

připomněl, že ještě jednou vyzveme 

písemně stranu zaměstnavatele, 

aby předložila svůj návrh kolektivní 

smlouvy tak, abychom se mohli řád-

ně připravit na jednání 5. září 2013.

V dalším průběhu jednání infor-

moval SIBP Ing.I.Kavka o současné 

situaci v oblasti BOZP na pracoviš-

tích OKD.  Popsal vývoj hlavních 

ukazatelů úrazovosti a sdělil, že od-

bory se rovněž věnují tomu, co děje 

s postiženými po evidenci pracovní-

ho úrazu /článek k této problematice 

je uveden v tomto čísle ZB/. 

K problematice úpravárenských 

komplexů se členové rady dohodli, 

že zastupování úpraven bude za-

střešovat předseda SHO ve spolu-

práci s jednotlivými předsedy, včet-

ně pravidelných jednání na lokali-

tách.

Jednání mimořádné Rady SHO 

bylo pak ukončeno informací o nej-

bližších termínech odborových akcí 

v měsíci září.                 redakce ZB
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p Předseda Rady zdravotně postižených ČR 
Václav Krása...

pokračování ze str.č.1

Úrazovost v OKD v prvním pololetí
Prakticky u všech ukazatelů došlo k poklesu hodnot...

ných úrazů bylo zaregistrováno 85 

pracovních úrazů. Zajímali jsme se o 

ty úrazy, které nebyly registrovány. 

Jednalo se o celkem 138 zaměst-

nanců, z nichž 25 nastoupilo násled-

nou směnu do práce. Zbývajících 

113 zaměstnanců mělo jiný druh vol-

na – dovolená, náhradní volno, ško-

lení, rekondiční pobyt, případně po-

vrchové směny. Ve 24 případech se 

jednalo o kratší volno (dovolená, 

NV) do 4 dní, u 35 zaměstnanců pak 

bylo toto volno v rozmezí 5 dní až 12 

týdnů, v 9 případech se jednalo o na-

hlášení nepracovního úrazu, běžné 

nemocenské, ne však pro úraz či ne-

uznání pracovního úrazu. To vše u 

vlastních zaměstnanců OKD. 

U zaměstnanců dodavatelských 

firem pak kromě zaregistrovaných 

úrazů nebylo v dalších 45 případech 

zjistitelné z docházkového systému 

ASEP jaký druh volna měli po hláše-

ném pracovním úraze či, zda měli ná-

sledky po hlášeném pracovním úra-

ze. Tito pracovníci se opětovně obje-

vují v docházkovém systému ASEP 

po 4 dnech až 3 měsících, případně 

už vůbec. Tímto případným nepři-

znáním a neregistrací pracovního 

úrazu se ovšem výsledky úrazovosti 

dají papírově radikálně zlepšit!

Celkově lze tedy konstatovat, že v 

prvním pololetí 2013 v 68 případech 

určitě a v dalších 45 případech byla 

rekonvalescence zaměstnance po 

hlášeném úraze řešena jiným způ-

sobem než nemocenskou na zákla-

dě přiznaného pracovního úrazu. 

Není pak už vůbec možné, aby za-

městnanci po pracovním úrazu byli 

nuceni zaměstnavatelem k tomu, 

aby nesepisovali pracovní úraz a čer-

pali volno jiným způsobem v podobě 

dovolené, NV a podobně. Pokud se 

o takovém nátlaku na zaměstnance 

odbory dozví, budou toto okamžitě 

řešit.

Výsledky úrazovosti v klesajícím 

počtu registrovaných úrazů je tedy 

nutno brát s určitou rezervou a sle-

dovat také vývoj úrazovosti k počtu 

evidovaných (hlášených úrazů) k po-

čtu zaměstnanců či k odpracovaným 

směnám.       Ing.V.Potomák, SIBP

Společnost NWR bilancovala
Zdravotně postiženým
je třeba pomáhat rychle

Informace o minimální 
mzdě od 1. srpna 2013

Komentář předsedy představenstva

Neauditované předběžné výsledky za 1. pololetí roku 2013...

Společnost New World Resources Plc (dále jen „NWR“ ne-
bo „Společnost“) dnes oznamuje neauditované ekonomické 
výsledky za první pololetí roku 2013 a poskytuje aktuální in-
formace k optimalizačním opatřením NWR.

Ekonomické výsledky za 1. pololetí 2013

Provozní výsledky za 1. pololetí 2013

Aktuální informace k optimalizačním opatřením

! Výnosy ve výši 493 milionů EUR, což představuje pokles o 29 %.
! Jednotkové hotovostní náklady na těžbu tuny uhlí ve výši 84 EUR/t, což 

představuje nárůst o 22 % při poklesu výroby o 26 % a pokles o 10 % při pře-
počtu na stabilní objem výroby.
! Pokles administrativních nákladů souvisejících s těžbou a prodejních ná-

kladů o 16 % na 93 milionů EUR.
! EBITDA ve výši (40) milionů EUR.
! Snížení hodnoty uhelných aktiv Společnosti ve výši 307 milionů EUR.
! Očištěná základní ztráta na akcii A ve výši (0,56) EUR.
! Čisté zadlužení ve výši 653 milionů EUR a hotovost ve výši 176 milionů  

EUR.

! Úrazová četnost (LTIFR) na úrovni 5,65, což představuje zlepšení o 25 % 
a nejlepší výsledek v historii NWR.
! Hluboce litujeme toho, že v letošním roce došlo ke dvěma smrtelným úra-

zům.
! Produkce uhlí ve výši 4,3 mil. t a externí prodeje ve výši 4,6 mil. t.
! Externí prodejní mix v poměru 49 % koksovatelného uhlí a 51 % energe-

tického uhlí. 
! Výroba koksu ve výši 340 tis. t a externí prodeje ve výši 298 tis. t.

1.Opatření v objemu 60 milionů EUR posilující hotovostní pozici Společ-
nosti realizována.

2.Probíhá optimalizace podnikatelského portfolia Společnosti.
3.Potvrzeny cíle roku 2013 v těžbě, prodejích a nákladech.
4.Současné provozy plně optimalizovány do konce roku 2014.

Od vydání naší poslední aktuální 

informace o cenách je zřejmý po-

stupný posun cen uhlí  k novému 

dlouhodobému normálu. I když na tr-

hu s koksovatelným uhlím vidíme pr-

votní náznaky stabilizace cen a z Ně-

mecka přicházejí pozitivní zprávy o 

pracovním i výrobním trhu, nevěří-

me, že by se v nejbližší době mohl zo-

pakovat boom let 2008 a 2011.

Pokračující prostředí slabých cen 

uhlí nás vede k vykázání nepeněžní-

ho snížení hodnoty těžebních aktiv 

ve výši 307 milionů EUR a i nadále si 

budeme vědomi tržní volatility a ri-

zik, jak je dále popsáno v anglické 

verzi tiskové zprávy v části Opera-

ting and Financial Review.

Taková je „nová realita“ a společ-

nost NWR podniká kroky, aby se jí 

přizpůsobila. Tyto kroky zahrnují rea-

lizaci již oznámených opatření v obje-

mu 100 milionů EUR s cílem posílit 

hotovostní pozici Společnosti, a to 

včetně odprodeje zásob, i další úspo-

ry nákladů. Ještě důležitější je to, že 

jsme urychlili první fázi naší strate-

gie do roku 2017 a management 

NWR se plně soustředí na naše tě-

žební provozy v České republice. Na-

ším cílem je mít efektivnější, štíhlejší 

a flexibilnější těžební aktivity do kon-

ce roku 2014.

Co to znamená pro cíle na rok 

2014? Nižší těžbu na úrovni osmi až 

devíti milionů tun, 60 procent kokso-

vatelného uhlí v prodejním mixu, jed-

notkové hotovostní náklady na těž-

bu tuny ve výši 60 EUR/t, nižší režijní 

náklady, méně než 100 milionů EUR 

v investicích a další zlepšení výsled-

ků v oblasti bezpečnosti práce. Tyto 

cíle si vyžádají řadu obtížných    

změn, včetně snižování stavů. Mu-

sím však zdůraznit, že splnění těch-

to cílů je naprosto nezbytné proto, 

aby byla Společnost NWR úspěšná, 

zajistila prosperitu kraji a splnila svůj 

strategický cíl stát se do roku 2017 

evropským lídrem v těžbě a prodeji 

koksovatelného uhlí, a to bezpeč-

ným a udržitelným způsobem. Náš 

manažerský tým v OKD, vedený Já-

nem Fabiánem, odvedl velký kus prá-

ce při změně struktury společnosti 

OKD, a i když jednání s našimi odbo-

rovými organizacemi stále pokraču-

jí, v postupujících diskuzích je kon-

struktivní dialog.

V souladu s našimi strategickými 

cíli, každý důl bude maximalizovat 

těžbu koksovatelného uhlí. Nový důl-

ně-technický plán NWR má být flexi-

bilnější a selektivnější. V dlouhodo-

bém horizontu plánujeme využít na-

šich vazeb na zákazníky a doplnit do-

dávky našeho koksovatelného uhlí 

vhodnými jakostmi uhlí ze zámoří. V 

neposlední řadě, zdraví a bezpeč-

nost všech našich zaměstnanců zů-

stává naší nejvyšší prioritou.

Náš klíčový středoevropský trh se 

nachází v regionu, který posiluje 

svou pozici výrobního centra Evro-

py, my věříme, že tento trend bude 

pokračovat. Stále se tedy soustředí-

me na koksovatelné uhlí, a přes 

všechny krátkodobé obtíže a výzvy, 

jimž v současné době čelíme, i nadá-

le pracujeme na tom, že se společ-

nost NWR do roku 2017 stane ev-

ropským lídrem v těžbě a prodeji kok-

sovatelného uhlí.

             Gareth Penny, 

             výkonný předseda

             představenstva NWR

p Gareth Penny...

V poslední době média přinesla informace o problémech, které některým lidem způ-
sobila sociální reforma předešlého ministra Jaromíra Drábka (TOP 09). Přestože se je-
jich zdravotní stav nezlepšil, dostávají nižší dávky než dříve, nebo o ně dokonce úplně 
přišli. Dosáhnout změny je pro mnoho lidí složité, nemají totiž zkušenosti, jak postupo-
vat, či neznají detaily přezkumného řízení, které dělá ministerstvo práce a sociálních 
věcí (MPSV). Ministerstvo proto začalo pracovat na zrychlení procesu rozhodování o 
dávkách pro lidi se zdravotním postižením, plánuje také zvýšit informovanost.   

„Kolegům jsem zadal, aby do konce srpna připravili konkrétní návrh, jak zrychlit říze-
ní o dávkách pro zdravotně postižené, a to včetně případného odvolacího procesu a 
nezkumného řízení,“říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček a dodává: 
„Není možné, aby se o osudu handicapovaných lidí, kteří jsou často závislí zejména na 
pomoci státu, rozhodovalo dlouho. Slušná společnost se pozná podle toho, jak se sta-
rá o své slabší spoluobčany.“   

Odborný tým MPSV se bude mimo jiné zabývat způsobem, jak zrychlit sociální šet-
ření, a to nejen úpravou metodic-
kých postupů, ale hlavně vlastní 
rychlostí celého řízení o dávce. 
Jde o systémové řešení, jehož 
součástí bude dostatečně ope-
rativní řešení opravných pro-
středků, které mohou lidé podle 
zákona využít. Zásadní přitom 
je, aby to, co může ovlivnit sám 
resort práce a sociálních věcí, 
včetně jeho podřízených organi-
zací jako je Česká správa sociál-
ního zabezpečení a Úřad práce 
ČR, které o dávkách rozhodují a 
vyplácí je, probíhalo maximálně 
plynule bez zbytečných průtahů.

Pracovní skupina MPSV by 
návrh, jak situaci řešit, měla mi-
nistrovi Koníčkovi předložit v zá-
ří. „Bude-li pro zrychlení řízení o 
dávce pro lidi se zdravotním postižením nutné změnit zákony, vše je samozřejmě otáz-
kou legislativního procesu a politické shody. Tam, kde pozitivní změna závisí pouze na 
ministerstvu, budu usilovat o to, aby k ní došlo co nejdříve.“ Současně chce MPSV vy-
dat do konce letošního roku Příručku nejen pro zdravotně postižené, kde bude přehled 
jednotlivých dávek pro lidi se zdravotním postižením i podmínky jejich přiznání. Budou 
v ní zohledněny postupy, které by měly urychlit zejména odvolací a rozkladový proces 
v resortu.

Situaci zdravotně postižených mají rovněž zlepšit změny právní úpravy, které zpra-
covalo MPSV a minulý pátek v závěrečném čtení schválila Poslanecká sněmovna. Po-
čítá se mimo jiné s oddělením průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP) od 
vazby na stupeň závislosti pro účely příspěvku na péči. Nyní je vše na Senátu a prezi-
dentovi.      

Úřad práce ČR vyplácí průměrně měsíčně více než 1,8 milionů nepojistných dávek 
a podpor v nezaměstnanosti za téměř 6,6 miliardy korun. Česká správa sociálního za-
bezpečenívyplácí v průměru měsíčně 3,5 milionů důchodů za 31 miliard korun a také 
225 tisíc dávek nemocenského pojištění celkem za 1,8 miliardy korun.                    (fil)

1. Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním 
vztahu. Její základní právní úprava je stanovena zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů). Výši základní sazby minimální mzdy, další sazby 
minimální mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance a podmínky pro po-
skytování minimální mzdy stanovuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální 
mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního pro-
středí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů.

Nařízením vlády č. 210/2013 Sb. došlo ke změně výše citovaného nařízení o mini-
mální mzdě. S účinností od 1. srpna 2013 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy a 
umožňuje se, aby zaměstnancům, kteří jsou poživateli invalidních důchodů při jejich 
omezeném pracovním uplatnění, zůstala sazba minimální mzdy na úrovni platné pro 
tyto zaměstnance od 1. ledna 2013.

2. Minimální mzda se vztahuje na všechny zaměstnance v pracovním poměru nebo 
právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (do-
hoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Nerozlišuje se, jde-li o pracovní 
poměr na dobu určitou či neurčitou nebo o souběžné pracovní poměry. Nárok na mini-
mální mzdu vzniká v každém pracovním poměru nebo právním vztahu založeném do-
hodami o pracích konaných mimo pracovní poměr samostatně.

Minimální mzda platí jako jediná mzdová veličina pro zaměstnance v organizacích 
podnikatelské sféry, v nichž se uplatňuje kolektivní vyjednávání o mzdách. V jednotli-
vých kolektivních smlouvách lze dohodnout minimální mzdu vyšší, než uvádí nařízení 
vlády o minimální mzdě.

V ostatních organizacích podnikatelské sféry, ve kterých není uzavřena kolektivní 
smlouva nebo nejsou mzdové podmínky v kolektivní smlouvě sjednány, platí vedle mi-
nimální mzdy nejnižší úrovně zaručené mzdy. Nejnižší úroveň zaručené mzdy pro 1. 
skupinu prací je shodná s výší minimální mzdy.

V nepodnikatelské sféře (veřejných službách a správě) se uplatňuje vedle minimál-
ní mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy systém platových tarifů.

3. Výše hrubé minimální mzdy
·základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin či-

ní 8 500 Kč za měsíc nebo 50,60 Kč za hodinu,
·sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin u zaměst-

nance, který je poživatelem invalidního důchodu, činí 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 
Kč za hodinu.

4. Minimální mzda a délka pracovní doby
Výše minimální mzdy uvedená v nařízení vlády se vztahuje ke stanovené týdenní 

pracovní době 40 hodin. Podle § 79 zákoníku práce však mohou mít zaměstnanci sta-
novenou i jinou týdenní pracovní dobu. Stanovená týdenní pracovní doba zaměstnan-
ců pracujících v podzemí a zaměstnanců pracující v nepřetržitém nebo třísměnném 
pracovním režimu činí 37,5 hodiny týdně. Stanovená týdenní pracovní doba zaměst-
nanců s dvousměnným pracovním režimem činí 38,75 hodiny týdně. Zkrácení stano-
vené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy může obsahovat také kolektivní smlou-
va nebo vnitřní předpis. Ve všech těchto případech se minimální mzda za hodinu zvýší 
úměrně ke zkrácené stanovené pracovní době. Tím je zajištěn při různé délce stano-
vené týdenní pracovní doby nárok zaměstnance (při odpracování stanovené doby) na 
stejnou výši minimální mzdy za týden, resp. měsíc.

Příklady minimální mzdy pro různé týdenní pracovní doby:

Týdenní prac. doba Minimální mzda v Kč/hod.

40 hod. 50,60

38,75 hod. 52,20

37,5 hod. 54,00
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Může váš zaměstnavatel
kouření na pracovišti povolit?

Maserati v Ženevě 2013
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Aktuální témata pro tuto dobu...

Maserati si do Ženevy přivezlo šestou generaci Quattroporte /snímky na-

hoře a dole/. Nový čtyřdveřový model přichází po dlouhých devíti letech.

Zájemci o zcela nové Quattroporte se načekali. Automobilka jim sice nadě-

lila před čtyřmi lety facelift a minulý model byl před tím i poté krásný, v interié-

ru se ale stáří už začalo projevovat. Proto přichází vůz, který výrazně vyrostl 

a zapracoval a vnitřním designu.

Novinka je s délkou 5,26 metru jedním z nejdelších čtyřdveřových aut sou-

časnosti – proti předchůdci je to nárůst o 21 centimetrů! Quattroporte ale ni-

jak přerostle nevypadá, design, který na fotkách vypadá neforemně, se při ži-

vém kontaktu promění v kus automobilového umění. Obdivuhodně se desig-

néři pod vedením Lorenza Ramaciottiho vypořádali s přídí – je mnohem vyš-

ší a jinak řešená než u kupé GranTurismo, vypadá ale stejně dravě a přísluš-

nost obou aut k jednomu designovému směru je jasně patrná.

Při zatažení za kliku potěší kovový mechanický zvuk, který otevření dveří 

dodává starosvětské kouzlo. Mimochodem, dveře mají nově bezrámovou 

konstrukci oken. Palubní deska vsadila na dynamicky působící horizontální 

linie. Z místa řidiče oceňujeme perfektní výhled, který kazí jen hodně velká 

zpětná zrcátka. Naopak sloupky čelního okna jsou tenké, takže s menšími zr-

cátky by nebylo možné si stěžovat ani na výhled šikmým směrem. Volant má 

pěkně tvarovaný věnec, pod ním se nachází páčky řazení. Jak velí sportovní 

tradice značky, jsou uchyceny pevně na sloupek řízení, takže se neotáčí s vo-

lantem a jsou vždy bez přemýšlení dostupné. Převodovka je tentokrát vý-

hradně klasický automat, konkrétně osmistupňové ZF, schéma pohybu řadi-

cí páky se ale stále odkazuje k předchozí éře sekvenčních převodovek Gra-

ziano.

Maserati Quattroporte V8: S biturbem pojede až 307 km/h

Hlavní devizou (pochopitelně vedle špičkových materiálů a jejich zpraco-

vání) je vnitřní prostor. V Maserati dokázali naplno využít štědré rozměry ka-

roserie, a tak je uvnitř místa nadbytek. Provedení se světlým interiérem do-

slova hýří prostorností, dokonce varianta s celočerným čalouněním a karbo-

novým dekorem nepůsobí stísněně. Místo neschází ani ve svislém směru, 

například výška nad zadním sedákem činí 95 cm, takže se v Quattroporte bu-

dou pohodlně cítit i vyšší postavy.

Mimochodem, do zavazadlového prostoru můžete naložit až 530 litrů ná-

kladu, takže nějaké ty golfové bagy se tam určitě vejdou. Zvlášť když na dél-

ku kufr měří 115 cm – více než má zavazadelník v takovém Passatu nebo Su-

perbu.

Maserati zatím Quattroporte prezentuje jen jako GTS, osmiválec 3,8 bitur-

bo s 390 kW. Později se přidá i přeplňovaný třílitr, který volitelně dostane po-

hon všech kol. A na své si tentokrát přijdou i příznivci naftových motorů, počí-

tá se i s třílitrovým turbodieselem. Zdroj: auto.cz

Všude se dočítám, že zaměstnavatel může postihovat za-
městnance za porušení zákazu kouření na pracovišti. Já mám 
jiný problém. Zaměstnavatel oficiálně kouřit na pracovišti do-
voluje. Při posledním školení bezpečnosti práce školitel 
uvedl, cituji: "Važte si toho, že zde smíte kouřit, ačkoliv je maji-
tel nekuřák." Co hrozí zaměstnavateli? Předpokládám, že po-
rušuje zákon.

Zákoníkem práce jsou upraveny 
dvě povinnosti týkající se kouření na 
pracovištích zaměstnavatele. V prv-
ní řadě je uložena ustanovením § 
103 odst. 1 písm. l) zaměstnavateli 
povinnost "zajistit dodržování záka-
zu kouření na pracovištích stanove-
ného zvláštními právními předpisy". 
V současné době je tím zvláštním 
právním předpisem zejména zákon 
č. 379/2005 Sb., o opatřeních k 
ochraně před škodami působenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a ji-
nými návykovými látkami a o změně 
souvisejících zákonů. V § 8 tohoto 
zákona jsou uvedena místa, na kte-
rých je zakázáno kouřit. Jedná se 
převážně o veřejné a veřejnosti pří-
stupné prostory (dopravní prostřed-
ky, zdravotnická a kulturní zařízení, 
školy a další). Jsou to ale také pro-
story, kde jsou pořádána pracovní 
jednání. Jestliže zaměstnavatel 

umožní kouření na místech, na 
nichž je kouření tímto zákonem zaká-
záno, dopouští se správního deliktu, 
za který mu hrozí pokuta od 5000 Kč 
až do 50 000 KČ.

Z dalších právních předpisů, kde 
je upraven zákaz kouření na urče-
ných místech nebo za určitých pod-
mínek, který musí zaměstnavatel do-
držet, je to např. vyhláška č. 99/1995 
Sb., o skladování výbušnin.

Netýká-li se zákaz kouření, ulože-
ný zvláštním právním předpisem, 
pracovišť zaměstnavatele, je na za-
městnavateli zda kouření na svých 
pracovištích povolí nebo zakáže, pří-
padně zda stanoví podmínky, za ja-
kých se na jeho pracovištích smí kou-
řit (vymezení míst apod.).

Zaměstnanci ukládá povinnost zá-
koník práce v § 106 odst. 4 písm. e), 
podle kterého je povinen nekouřit na 
pracovištích a v jiných prostorách, 

kde jsou účinkům kouření vystaveni 
také nekuřáci. Neplněním této po-
vinnosti se zaměstnanec dopouští 
porušení povinností vyplývajících z 
právních předpisů. V tomto případě 
není vyloučena liberalizace, pokud 
se na tom kuřák s nekuřákem do-
hodnou.

Na dotaz odpověděl:
                     JUDr. Pavel Kučina

Alespoň trocha humoru ke Dni horníků


