RNICKÝC
H
HO
Í
O
N

Ů
OR
DB

SDR
UŽ
E

ČTRNÁCTIDENÍK SDRUŽENÍ HORNICKÝCH ODBORŮ

OKD OSTRAVA

zdař bůh

Odborářské noviny * Číslo 9 * Ročník XXIII * 2. května 2013
Jednání se neslo v duchu úsporného hospodaření...

V Luhačovicích se konal II. Sněm OS PHGN
Jednání sněmu předcházelo 18. dubna v dopoledních hodinách zasedání Rady OS PHGN, která v podstatě připravila materiály pro schválení nejvyšším orgánem našeho svazu, a to
hlavně rozpočet pro rok 2013.
Po obědě přivítal předseda svazu
Bc.J.Sábel všech 53 přítomných delegátů reprezentujících všechny členy svazu a začal jednání zprávou o
činnosti. Zdůvodnil potřebu navýšení příspěvků na pracoviště Praha o
10 korun měsíčně na člena. I tak ale
tato částka do budoucna nebude stačit, i když pracoviště je obsazeno už
jen na 4,5 úvazku a provedla se mnohá další úsporná opatření – prodej

služebního auta, změna telefonního
operátora, snížení počtu SIBP atd.
Přitom klesá členská základna a snižují se částky z pronájmu nemovitostí /hotely Fontána a Luha/. Proto
svaz usiloval o současný prodej
obou těchto nemovitostí, ale potencionální zájemce nesehnal peníze.
V hledávání zájemce o koupi se bude dále pokračovat. Dále vystoupil
místopředseda OS PHGN J.Franta,

který informoval o zajištění zaměstnanosti v severních Čechách v souvislosti s těžebními územními limity.
Hovořil i o vyjednávání Kolektivní
smlouvy vyššího stupně a sociálním
dialogu se svazem zaměstnavatelů.
K tématu důchodového pojištění promluvil JUDr.A.Těšík a ke změnám
Občanského zákoníku a úrazového
pojištění hovořila Mgr.M.Marinková.
Činnost odborů v oblasti BOZP přiblížil přítomným 2. místopředseda
svazu Ing.J.Pytlík, když popsal celý

pokračování na str.č.2

Za mnou, chlapi ! Hergot, připadám si jako
českej odborovej funkcionář...

Jaká bude mzda na dovolenou ?
Na odpověď čekají asi všichni. Zaměstnavatel v minulém
týdnu přišel s návrhem na zrušení „Přídavku na dovolenou“.
Odborové organizace působící v OKD se shodly, že nechtějí,
aby zaměstnanci o tuto část mzdy přišli bez náhrady. Navrhly
proto zaměstnavateli několik opatření, která by mohla zmírnit
současnou těžkou situaci. Odborové organizace jsou připraveny jednat o úpravách, ale za podmínky podpisu již téměř dohodnuté „Kolektivní smlouvy OKD pro roky 2013-2017“ a za
předpokladu zachování reálné mzdy rozložené na roky 2013
až 2014. To znamená, že případné úpravy ve mzdách budou vyrovnány co nejrychleji, nejpozději však do konce roku 2014.
Ing.J.Pytlík, předseda SHO

Zapojí se odbory do politiky?

Kdo, když to nebudeme my?

p
U předsednického stolu zasedli - na snímku zleva 1.místopřepředseda OS PHGN J.Franta, předseda OS PHGN Bc.J.Sábel,
2.místopředseda OS PHGN Ing.J.Pytlík a předsedkyně RK Ing. Karkošková...

Inspektoři se po roce opět školili
Hotel Maják v Soběšovicích se stal na dva dny (25. a 26.dubna) školicím střediskem pro závodní inspektory bezpečnosti
práce /ZIBP/. SIBP Ing.V.Potomák pro ně připravil bohatý program plný přednášek z oblasti BOZP.
Jako první vystoupil báňský inspektor
Ing.I.Staněk, který se nejprve zaměřil na
mimořádné události, jež se staly v OKD
minulý rok. Kromě smrtelných úrazů to
byly i průtrže uhlí na Dole Paskov. Svou
přednášku doplnil promítnutím názorné
fotodokumentace.
Na jeho přednášku navázal pracovník
útvaru OBHP OKD Ing.P.Svrčina, který
nejdříve přinesl podrobný přehled ukazatelů BOZP a zejména úrazovosti v minulém roce. Pak se věnoval vývoji úrazovosti v OKD za 1. kvartál a konstatoval,
že zaznamenaná úrazová četnost 5,73
/vloni 7,38/ je dobré číslo, které však kazí
úmrtí 2 záchranářů na Dole ČSM 22. dubna. K této události pak podal doplňující in-

formace Ing.V.Potomák. V dalším průběhu školení vystoupila inspektorka Oblastního inspektorátu práce Ing.V.Valášková, která se zaměřila na strojírenství a
dílenská pracoviště na povrchu. Přítomné ZIBP seznámila se základy legislativy
a probrala důležitá témata od zavedení
systému BOZP přes vyhodnocení rizik až
po kontrolu strojů a technologických postupů. Svou přednášku doplnila obrázky
příkladů nesprávného zajištění pracovišť.
Za KHS vystoupila Ing.T.Zamarská,
která se věnovala systému kategorizace
prací a související legislativě. Představila rovněž statistiku zařazení pracovníků
do kategorií rizika a vývoj výskytu nemo-

cí z povolání. Posledním přednášejícím
prvního dne byl vedoucí větrání Dolu Paskov Ing.V.Košňovský, který hovořil na téma „Mikroklima v dole”. Popsal celý systém legislativy, metodiku měření potřebných veličin a zavedení přestávek v provozu ražeb a rubání.
Druhý den odstartovala svým vystoupením JUDr.M.Piekarzová, která se tentokrát věnovala nárokům zaměstnanců
po pracovních úrazech. Zásady první pomoci pak přítomným přiblížil doktor z
HBZS MUDr.A.Menšík.
Školení doplnil podrobnými informacemi z kolektivního vyjednávání místopředseda SHO Ing.J.Vlach, včetně posledních návrhů strany zaměstnavatele k
vážné ekonomické situaci. Nakonec vystoupili SIBP Ing.I.Kavka a Ing.V.Potomák, aby provedli krátkou poradu k aktuálnímu dění v oblasti BOZP.
redakce ZB

Nedávno skončil sjezd ČSSD. Konec lepší začátku. Nezvolení Dienstbiera a několikanásobný aplaus pro Zemana stmelili naprostou většinu delegátů i vedení. Věc dvacet let nevídaná. A přijel Fico. Tomu také tleskali všichni.
Směr směřuje Slovensko doleva. Nepáře se s tím, nemanévruje. Nechce
kosmetickou úpravu kapitalismu v bezpáteřní „velké“ koalici, ale „jiný svět,
který je možný“. Zeman přiletěl na sjezd vrtulníkem a vzal s sebou předsedu
odborů Zavadila. Takové malé symbolické gesto. Prezident tím ocenil jednoznačný postoj odborů ke své kandidatuře i politice levice. Naznačil pozorovatelům, že místo odborů je vedle hlavy státu.
Jak je to doopravdy? Kde je místo odborů a kde by mohlo být? Odboráři
dnes chtě nechtě tvoří odborné zázemí ČSSD i KSČM, které rezignovaly na
vlastní komplexní analytickou činnost. ČMKOS má chtě nechtě na svých bedrech odpovědnost. Ale teoreticky by mohla ještě víc. Kdyby chtěla. Mohla by
být myšlenkovým lídrem levice. Musela by se přestat ostýchat překročit hranice. Může mít informace, protože má lidi. Všude. Má schopnost lidi seznamovat, vzdělávat, spojovat. Motivovat. Prověřovat praxí. Má ekonomickou
samostatnost. Mohla by tvořit stínovou vládu. Mohla by být přípravkou levicových ministrů, náměstků, vedoucích státních úřadů. Tým ČMKOS je nejlepší – v ekonomice, v pracovním právu, ve znalostech bruselské legislativy,
energetice, dopravě, průmyslové politice. Nejpodrobněji zná veřejnou správu, školství. Zeman tím vrtulníkem naznačil, že odbory nemusí samy tvořit politiku, nejen korigovat pravicové vládní kroky optikou peněženek svých členů. Zeman tím vrtulníkem naznačil, že od Zavadila očekává víc. Možná personální naplnění vyprázdněných stran, možná impulsy k vytvoření široké
fronty napříč stranami, možná samostatnou odborářskou stranu. Stranu lidí
práce. Sociální demokraté se o práci nebavili. Nehádali se o politiku. Program pro nadcházející dobu neřešili. A to je šance. Pro připravené. Š.Kotrba

Na školení ZIBP vystoupili také - zleva Ing.I.Staněk /OBÚ/ a Ing.P.Svrčina /OKD/...

Jednání se neslo v duchu úsporného hospodaření...

V Luhačovicích se konal II. Sněm OS PHGN
pokračování ze str.č.1
systém metodického řízení a kontroly činnosti ZIBP a ÚIBP.
Dále se hovořilo i o sociálním dialogu se zaměstnateli a uskutečněných projektech BIDI, workshopech
a konferencích /Bipolární dialog/.
Svou důležitost má činnost odborů i
v Regionálních radách ČMKOS, kde
máme své zástupce. Horší už jsou
výsledky jednání tripartity, kde si
„vláda dělá, co chce“, jak řekl předseda Sábel a nebere v úvahu názory
zaměstnavatelů ani odborů.
Po zprávě o hospodaření svazu v
roce 2012 byl nakonec schválen rozpočet pro rok 2013 se schodkem
11 milionů korun.
V závěru jednání sněmu proběhla
diskuse k prioritám svazu i blížícím
se volbám, kde by odbory měly od
„vstřícných stran“ získat za podporu
garanci splnění jejich požadavků obdobně jako to udělal premiér R.Fico na Slovensku, když po volbách

splnil požadavky hornického svazu.
Po schválení usnesení pak v pozdním odpolední proběhla v rámci sociálního dialogu konference na téma
„Stav, význam a možnosti sociálního
dialogu při kolektivním vyjednávání“. Za obě strany nejdříve vystoupili
hlavní vyjednavači J.Franta /hornické odbory/ a JUDr.V.Amort /svaz zaměstnavatelů/, aby kladně vyhodno-

tili korektní přístup obou stran při uzavření Kolektivní smlouvy vyššího
stupně /KSVS/. Na jejich vystoupení
pak navázal JUDr.A.Těšík, který podrobně okomentoval jednotlivá ustanovení KSVS, jejíž znění i s komentářem obdrželi jako příručku všichni
přítomní delegáti sněmu. Tím byl bohatý program dne naplněn.
redakce ZB
p
Na každém jednání KVD si senioři prostudují aktuální vydání ZB a Horníku...

Senioři si servítky neberou

p
Pohled do zasedací místnosti s delegáty II.Sněmu OSPHGN...

Odbory uctily oběti pracovních úrazů
Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)
spolu s odbory na celém světě uctila Mezinárodní den vzpomínkových akcí za oběti pracovních úrazů, nemocí z povolání
a za zraněné při práci, který každoročně připadá na 28. duben.
Proto 24. dubna uspořádala v Domě odborových svazů v Praze tradiční vzpomínkový ceremoniál spojený s odborným seminářem.
V úvodu vedoucí Centra bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(BOZP) a životního prostředí
ČMKOS Miroslav Kosina vyzdvihl,
že odbory sdružené v Mezinárodní
odborové konfederaci (MEOK) a v
mezinárodních odborových odvětvových federacích (GUF) organizují
v tento den nejrůznější vzpomínkové akce, shromáždění, semináře,
konference a ceremoniály.
„Stalo se již tradicí, že si každoročně v tento čas připomínáme památku všech, kdo se zranili při práci
nebo při práci ztratili své životy. Na
celém světě každoročně zemře na
následky pracovního úrazu kolem
360 000 lidí. Téměř 2 milióny lidí ročně podlehnou nemocím z povolání.
Denně dochází odhadem k více jak
960 000 pracovním úrazům,“ řekl k
účastníkům shromáždění místopředseda ČMKOS Václav Pícl.
M. Kosina poté zapálil svíčku a požádal všechny přítomné o minutu ti-

cha za všechny, kteří již nejsou mezi
námi – a mohli být.
„MEOK a její členské organizace
usilují, aby došlo k celosvětovému
přijetí a oficiálnímu uznání 28. dubna jakožto Mezinárodního dne vzpomínky na oběti pracovních úrazů a
nemocí z povolání a na zraněné při
práci. Národní vlády tento den oficiálně uznaly již v řadě zemí. Patří mezi ně například Argentina, Belgie,
Bermudy, Bolívie, Brazílie, Dominikánská republika, Ekvádor, Kanada,
Kolumbie, Lucembursko, Panama,
Peru, Polsko, Portugalsko, Řecko,
Španělsko, Tchaj-wan, Ukrajina, Velká Británie, Venezuela. Bohužel náš
zákonodárný sbor to pravděpodobně nepovažuje za důležité a významné, proto také již dlouhodobě
opomíjí uznání tohoto dne, i když návrhy byly v minulých letech předkládány,“ vyčetl politikům Václav Pícl.
Zranění při práci či nemoci z povolání se tak stávají jedním z hlavních
faktorů, které zhoršují světovou chudobu. Odbory na celém světě důrazně upozorňují, že udržitelný rozvoj
není možný bez náležité prevence v

p
Místopředseda ČMKOS V. Pícl vyzval M. Kosinu k zapálení svíčky, při které
účastníci mezinárodního vzpomínkového dne uctili minutou ticha památku obětí
smrtelných pracovních úrazů...

oblasti BOZP, bez zjišťování a léčení
nemocí z povolání a bez zajištění dostupných veřejných zdravotních služeb.
Místopředseda Pícl uvedl, že v roce 2011 došlo v Česku k 125 smrtelným pracovním úrazům. Smutná data za minulý rok zatím nejsou k dispozici.
ČMKOS tradičně upořádala při této příležitosti přednášku na téma Výchova k bezpečnosti a zdravému životnímu stylu od nejútlejšího věku.
Účastníci semináře poté diskutovali
o tom, jak zlepšit úroveň BOZP, aby
docházelo k co nejméně pracovním
úrazům.
(kov)

Podíl předčasných
důchodů roste ...
Počet nově přiznaných předčasných
starobních důchodů, jejichž výplatu Česká správa sociálního zabezpečení
(ČSSZ) v loňském roce zahájila, činil
27 852.
Lidé, kterým se blíží věk 60 let, se stále častěji přicházejí na okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) poradit,
zda částečně vyřeší svou situaci, zejména ztrátu zaměstnání nebo pracovní výkonnosti, odchodem do předčasného starobního důchodu. Mnohdy se ale neorientují, kdy a za jakých podmínek mohou
o předčasný starobní důchod žádat. Jak
zjistit, kdy vzniká nárok na předčasný starobní důchod? Především je třeba vzít v
úvahu:
1. rok narození (u žen i počet vychovaných dětí) – od roku narození se odvíjí důchodový věk pro řádný starobní důchod,
je uveden v zákoně o důchodovém pojištění v přehledné tabulce zde nebo jej vypočte věková kalkulačka na
www.mpsv.cz/files/clanky/2436/Vekova_kalkulacka_110711.xls,
2. potřebnou dobu pojištění – v konkrétním roce, kdy dojde k dosažení důchodového věku, je nezbytné splnit podmínku potřebné doby pojištění (je uvedena např. na webu ČSSZ – viz:
http://www.cssz.cz/cz/duchodovepojisteni/davky/starobni-duchody.htm),
3. je-li zákonem daný důchodový věk
nižší než 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán nejvýše o 3 roky dříve, než člověk dosáhne důchodového věku,
4. je-li zákonem daný důchodový věk
alespoň 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán až o 5 let dříve, ale
ne dříve než od dosažení 60 let věku.
Zdroj: www.cssz.cz

Na pravidelné schůzi Koordinačního výboru důchodců OKD /KVD/
15. dubna uvítal jeho předseda K.Bajtek bývalého pracovníka Dolu Darkov a
odborníka na hornictví, poslance za ČSSD Ing.B.Petra. Pan poslanec se na
jednání cítil jako mezi svými, protože se již jednou zúčastnil zasedání KVD i
jeho valné hromady. Senioři se tak dověděli několik zajímavostí z Parlamentu a předseda KVD K.Bajtek naopak informoval o jednání Výkonné rady asociace důchodců, kde se hovořilo o zdanění deputátních dávek i o rušení nemocničních lůžek, čímž hrozí reálné nebezpečí likvidace nejen nemocničních oddělení, ale v některých případech i celých nemocnic.
V následné diskusi se opět potvrdilo, že vláda nemá jasnou koncepci dalšího rozvoje nejen hornictví. Poslanec Petr otevřeně kritizoval problémy kolem schválení Horního zákona i Zákoníku práce. Mezi přítomnými našel i spojence Ing.J.Gongola, který se k němu v kritice přidal. Oba se před několika lety podíleli na prosazení vládního nařízení k hornickým důchodům.
Servítky si nebral ani J.Popowicz, když prohlásil: „Pane poslanče, vy a vaši kolegové žijete v úplně jiném světě než my, obyčejní lidé. Jak byste se cítil,
kdybyste bral měsíčně 9 tisíc důchodu. Z toho byste zaplatil 6 tisíc za bydlení
v „králíkárně“, nějaké peníze za léky a kolik by vám zůstalo? Buďte tak laskav
a přimluvte se u vašich kolegů v Parlamentu, aby nemysleli jen na sebe, ale i
na nás, občany!“ Místo odpovědi zavládlo hluboké ticho. Diskuse, ve které vystoupili Ing.JGongol, M.Kočenda a další jen potvrdila, že v naší společnosti
vládne totální nepořádek.
-jn-

Dubnové setkání s loutkařem
Havířovská pobočka
KPHMO měla počátkem dubna svou besedu v Loutkovém divadle, tentokrát
opravdu o loutkách.
Předseda pobočky informoval přitomné o konání plenární schůze Klubu , která
se koná v Landek Parku 7.května v 15 hodin. Mimo klasického programu se bude
probírat i aktualizace stanov Klubu. V
rámci společenské kroniky jsme blahopřáli k 85. narozeninám panu Kochanovi
z Petřvaldu, který se aktivně věnuje hornické historii. Pak už dostal slovo velice
aktivní mladý muž BcA. David Velčovský.
Jeho, dá se říci, životní posedlostí se stalo loutkové divadlo. Velice poutavě líčil
svůj vztah k loutkářství. Současně nás seznámil i s historií vzniku a vývoje havířovského loutkového divadla. Základy položil Karol Kurial horník na Dole Paskov,
který bohužel na šachtě i zemřel. Ten věnoval všechen svůj volný čas loutkám.
Sám je vytvářel a navíc se mu podařilo
získat i velký soubor loutek ze zavřeného
loutkového divadla v Doubravě, kde bylo
i hodně původních loutek z doby před vál-

kou. Po smrti zakladatele divadla nastoupila další významná havířovská osobnost, taky bývalý horník, Jiří Tibitanzl.
Zde se ujala slova jeho bývalá žena, paní
Dáša Heroutová, která velice citově probrala jeho činnost v kritických šedesátých a sedmdesátých letech a všechny
další divadelní aktivity. Beseda byla doplněna spoustou dokumentárních fotografií a hlavně osobních vzpomínek fanoušků divadla. Na závěr proběhla pozvánka
na letošní již 22. ročník Miniteátru, kterého se zúčastní 7 loutkařských kolektivů.
Z iniciativy fanoušků loutek vznikla výzva
k uctění památky zakladatelů loutkářství
v Havířově umístěním jejich pamětních
desek na vstupu do Divadla loutek. Beseda pokračovala následnou diskusí ve
zdejší kavárně nad sklenicí piva.
Dvě informace na závěr: Expozice Historie psaná uhlím začala provozovat filmové úterky, 9.dubna a následně do konce měsíce promítá dokument Historie Dolu Dukla, v květnu přijde na řadu Důl František. Historik pan Velčovský se snaží dopátrat, kde skončila velká sada loutek z
Doubravy po ukončení činnosti zdejšího
souboru. Pokud něco víte, kontaktujte redakci.
-jn-
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Může se to stát každému řidiči...

Každá policie řeší přestupek jinak
Může se to stát každému řidiči – na chvíli se zapomene a už
jede rychleji, než povolují předpisy. Když ho při tom zachytí radar, má problém. Jenže pozor, od ledna není jedno, jaký radar
tento přestupek odhalí. Postupy řešení jsou různé podle toho,
jestli vlastníkem radaru je městská, či státní policie.
Nejjednodušší je to pochopitelně
ve chvíli, kdy bezprostředně po změření auto zastaví policista, přímo na
místě dá řidiči blokovou pokutu za
překročení rychlosti a následně se
mu připíší i body do karty řidiče. V případě, kdy není znám viník přestupku, je to však složitější.
Důvodem je lednová novela zákona, která zavádí odpovědnost provozovatele vozidla. Policie České republiky totiž u překročení rychlosti
nebo špatného stání přestává pátrat
po viníkovi a hned předává přestupek do správního řízení.
„Od 19. ledna odevzdáváme přestupky, které jsou zdokumentovány
elektronicky, po projednání metodiky s ministerstvem dopravy a vnitra
správním orgánům, aby to následně
řešili. Nicméně naší ambicí je v první
řadě přestupek vyřešit,“ zdůrazňuje
Leoš Tržil.
Pro dopravní policii je prioritou práce v terénu a automatizované přestupky jsou jen doplňkem. Pro majitele vozidla to však znamená, že mu
rovnou přijde domů výzva k zaplacení částky nižší, než je pokuta. To vyplývá z odpovědnosti provozovatele
vozidla. Pokud ji zaplatí, nedostane
body a přestupek je odložen.
Městská policie nejdřív hledá viníka
To městská policie postupuje při
řešení přestupků z automatizovaných systémů jinak. Vlastně to dělá
pořád stejně.
„Pokud známe provozovatele vozidla a jedná se o přestupek, který
městská policie může řešit, obesíláme provozovatele a vyzýváme ho,
aby se dostavil podat vysvětlení.
Když na místě řekne, že není ten,
kdo řídil a prozradí totožnost pachatele, městská policie obesílá tuto
konkrétní osobu. Pokud to majitel vo-

zidla neřekne, přestupek předá
správnímu orgánu,“ potvrzuje Jana
Přikrylová z pražské městské policie.
To znamená, že majitel auta musí
nejprve na úřadovnu městské policie a teprve poté, pokud neprozradí
viníka, se přestupek posílá na správní orgán, který pak pošle výzvu k zaplacení jako v předešlém případě.
Proč tak rozdílné postupy? Jednoduše proto, že městská a státní policie se neřídí stejným zákonem. Do
budoucna by se však postup měl
sjednotit.
„V současné době se společně s
ministerstvem vnitra snažíme najít
průnik metodik, aby obě policie postupovali shodně. Domnívám se, že
v řádech dnů, maximálně do konce
března bychom měli mít jasno,“ potvrzuje Vladimír Vošický z ministerstva dopravy.
Jakou cestou se vydáme?

Je otázkou, jestli se půjde cestou
státní nebo městské policie. Podle
úředníků by mělo být snahou policistů zjistit, kdo přestupek spáchal. Vyřešit se musí také definice automatizovaných systémů. Státní policie
pracuje s několika druhy radarů a zatím není jasné, ve kterých případech
je možné záznam o přestupku řešit
přes odpovědnost provozovatele vozidla.
„Záleží na tom, o jaký technický
prostředek, který zaznamenal například překročení povolené rychlosti,
se jedná. Máme například laserové
měřiče, které pracují pouze v automatizovaném režimu. Za automatizovaný systém může být považováno měření rychlosti úsekové nebo
poměrové, nicméně ozývají se hlasy, že za tento typ zařízení může být
považováno to, které je umístěno ve
služebním vozidle policie, pokud je
používáno bezobslužně,“ popisuje
Vladimír Šesták z pražské dopravní
policie.
Zdá se, že odstranění výmluv řidičů na takzvanou osobu blízkou nebude tak jednoduché, jak se v lednu
zdálo.
Zdroj: rozhlas.cz

Pozvánka na sraz motorek
ZIBP z Paskova Jindřich Lettovský, známý pod přezdívkou
Blinkr, pořádá se svou motopartou Beskyďs Raiders už druhý
motorkářský sraz Hadinka 2013, na který srdečně zve všechny motorkáře a milovníky jízdy v jedné stopě. Akce se pořádá
za podpory mediálního partnera Radia Čas Rok a sponzorů
Harley Davidson, Restaurace Prostor OV Muglinov, Daja Bagety a dalších.
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Soud potrestal šéfy firmy za útisk
Večerní zamykání zaměstnanců v práci, hrozby přeložení na
druhý konec republiky a nucené podepsání dohody o rozvázání pracovního poměru nemají nic společného s běžným pracovním stresem a zaslouží si trest.
Takové počínání si šéfové firem nemohou dovolit ani tehdy, kdy se snaží zjistit,
jak jim zmizely z pracoviště peníze. Konstatoval to Ústavní soud, když potvrdil
trest pro vedoucího pracovníka jedné
pražské společnosti. Jde o jeden z mála
případů nátlaku na zaměstnance, který
se v Česku dostal k soudu. Informoval o
tom server Aktualne.cz.
Na šikaně a útisku zaměstnanců se podíleli čtyři vedoucí pracovníci. Ti po osmé
hodině večerní hovořili samostatně se třemi zaměstnankyněmi – v kanceláři vedoucího, v kuchyňce a v šatně provozovny. Při jednání je pak nadřízení nutili podepsat dohodu o ukončení pracovního
poměru. Když zaměstnankyně odmítaly
dohody podepsat, zamkli je šéfové na
pracovišti a vyhrožovali jim obviněním z
krádeže peněz nebo zboží na provozovně nebo přeložením z Prahy na Moravu.
Všechny tři ženy nakonec po dvou a
půl hodinách věznění dohody o ukončení
pracovního poměru podepsaly. Obrátily
se ale na policii. Jejich čtyři nadřízení byli
později obžalováni a odsouzeni za trestný čin útisku k pokutám ve výši 45 tisíc,
75 tisíc, 125 tisíc a 180 tisíc korun. Pokud
by je nezaplatili, hrozí jim trest odnětí svobody od 45 do 180 dnů. Šéfové se ale s
rozsudkem nesmířili a obrátili se na Nejvyšší soud s tím, že jejich potrestání je nespravedlivé. Argumentovali, že jejich po-

čínání bylo vyvoláno krádeží peněz na
pracovišti a také tím, že zaměstnanci neplnili dobře své pracovní úkoly.
„Za daných okolností je absurdní považovat za tíseň, jestliže šéfové namísto výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru měli nutit zaměstnankyně k
podepsání dohody o rozvázání pracovního poměru,“ uvedli jejich advokáti. Podle
šéfů si navíc propuštěné ženy v Praze,
kde je nízká nezaměstnanost, hned našly práci, a nebyly tak v podstatě nijak poškozeny. Nejvyšší soud ale takovou obhajobu smetl ze stolu. Potvrdil, že šlo jednoznačně o trestný čin. „Nátlaková situace,
kterou obvinění svým jednáním vůči poškozeným vytvořili, zejména nemožnost
přes pozdní večerní dobu opustit provozovnu, nepochybně byla způsobilá vyvolat u poškozených psychický stav přesahující rámec běžného stresu spojeného s
obyčejně nepříjemným pohovorem zaměstnance s nadřízeným, jehož tématem je nespokojenost s kvalitou jeho práce,“ konstatovali soudci Nejvyššího soudu.
Jeden ze šéfů se ale pak ještě obrátil
na Ústavní soud. Argumentoval, že došlo
k porušení jeho práv. „Neměl jsem žádný
motiv pro získání podpisu poškozených
u dohod o skončení pracovního poměru,“
uvedl muž v ústavní stížnosti. Podle něj
se pohovory musely konat až pozdě ve-

čer po uzavření pobočky firmy pro zákazníky. A muž jenom plnil to, co po něm požadoval majitel společnosti.
Ústavní soud ale stížnost odmítl a potvrdil, že muž byl správně odsouzen za
trestný čin útisku. Podle ústavních soudců nedošlo k žádnému poškození šéfů
společnosti, rozhodnutí o vině a trestu bylo vydáno na základě adekvátních důkazů. Soudci ve svém rozhodnutí upozornili
na to, že verdikty z rozsudků soudů potvrzujících trest jednoznačně dokazují vinu mužů.
„Obvinění nejenže zneužili, ale zcela
plánovaně navodili u poškozených stav
tísně se záměrem přinutit je k tak závažnému pracovněprávnímu úkonu jako je
uzavření dohody o rozvázání pracovního
poměru. A tento stav udržovali až do doby, než poškozené tomuto jejich razantnímu nátlaku spojenému s faktickým
omezením jejich osobní svobody a pohrůžkami obviněním z trestné činnosti nebo přeřazením na práci spojenou s opuštěním svého zázemí podlehly,“ potvrdili
soudci. Spory o útisk a vyhrožování na
pracovištích nejsou v Česku příliš obvyklé. Například Nejvyšší soud řešil za poslední čtyři roky podle soudní databáze
jenom pět podobných případů. Trest si
tak třeba vysloužil majitel firmy z Prostějovska, který donutil pracovnici podepsat
směnku na 150 tisíc korun a také prohlášení, že je ochotna pro firmu udělat cokoli. A při noční službě pak ve čtyřech případech ke splnění slibu zaměstnankyni nutil, chtěl ji líbat a za to jí sliboval další výhody. Žena nakonec z práce odešla a majitele zažalovala.
(red)

Setkání v hornickém městě Stříbro
Kroužek krojovaných horníků Barbora byl pozván hornicko-historickým spolkem
Stříbro, na oslavu připomenutí 500 let od doby vydání horních řádů při horách olověných ve Stříbře a udělení propůjčky královské dědičné štoly Prokop. Vřele nás všechny přivítal pan Mgr. Radek Strankmüller, předseda spolku a pan Karel Neuberger,
1. místopředseda. Této slavnosti se zúčastnilo mnoho hornických spolků z celé České
republiky i naši horničtí kamarádi ze Slovenska a Německa.
Po krásném programu následovalo bohaté občerstvení a zakončení bylo ohňostrojem, všichni plní krásných dojmů jsme se rozcházeli až v časných ranních hodinách.
Druhý den ráno jsme se opět setkali v hornickém muzeu, kde jsme si prohlídli štolu a
po srdečném objetí, jsme se rozjeli do svých domovů. Všichni jsme si řekli, že se zase
brzy setkáme, a to 7.- 9.6. 2013 v Košicích, kde se bude konat Evropské hornické setkání. S pozdravem, Zdař Bůh
Jan Kavka, předseda KKH Barbora
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Aktuální témata pro tuto dobu...

Jak postupovat při pracovním úrazu
Článek shrnuje povinnosti zaměstnavatele při pracovním
úrazu a podává základní informace ohledně odškodňování
pracovních úrazů.

Renault Captur v Ženevě 2013
Francouzské automobilky se letos v Ženevě chlubily především malými SUV. Nedaleko od Peugeotu 2008 debutoval v Ženevě i Renault Captur /snímky nahoře/.
Oba vozy vycházejí ze stávajících malých hatchbacků, což u Peugeotu připomíná i
samotné označení. Design Capturu i 2008 je naprosto odlišný, obě automobilky se
však shodují v tom, že jsou v podstatě nafouknutými variantami stávajících modelů –
tedy Clia v případě Renaultu a 208 v případě Peugeotu.
Captur bude podobně jako Clio lákat na velké množství individualizačních prvků.
Mezi ně patří i dvoubarevná karoserie, kdy střecha a sloupky mají odlišnou barvu než
zbytek karoserie.
Tato možnost ale znamená, že zákazník může odstíny překombinovat, což již třeba
dokázalo několik nevkusných barevných kombinací na Oplu Adam. Vedle elegantního
černobílého Capturu tak může vzniknout i nepříliš hezký bílorezavý.
Podoba s Cliem je i z různých úhlů na první pohled patrná, dokazuje to výrazná příď
i prolisy v dolní části dveří. Ne všechny detaily jsou ale na Capturu větší než u Clia, například hlavní světlomety jsou menší. Kliky zadních dveří pak jsou konvenční a neskrývají se tak ve sloupcích jako u Clia.
Vnitřek připomene Clio, a to shodnou kapličkou přístrojů nebo stejnými tlačítky a dotykovou obrazovkou. Středový panel ale oba vozy totožný nemají. Captur má výdechy
ventilace po bocích displeje multimediálního systému, Clio pod ním.
Volant se příjemně drží, zůstal však nešvar v podobě lesklého plastu na jeho věnci.
Z designového pohledu se sice jedná o zajímavý detail, z uživatelského hlediska je ale
nepraktický, plast se totiž hned ušpiní.
Před sedadlem spolujezdce pak není schránka, ale šuplík. Kryt odkládacího prostoru se totiž nevyklápí, ale vysouvá. Objem šuplíku mimochodem činí 11 litrů. Na zadní straně předních sedadel pak jsou gumičky a ne obvyklejší kapsy.
Na zadních sedadlech je pocitově více místa než v Cliu Grandtour, měření však ukázalo, že je v obou autech stejně místa nad hlavou – 91 centimetrů. Místa pro nohy je více v Capturu.
Zavazadelník má na délku 62 centimetrů, na šířku mezi podběhy 100 centimetrů.
Je tak užší i kratší než u konkurenční 2008. Zdroj: auto.cz

Z právní praxe v podnicích
Otázka
Lze jednostranně změnit smluvní
mzdu? Pokud zaměstnanec, který má
sjednanou smluvní mzdu, nepřistoupí
na požadavek zaměstnavatele sjednat
novou dohodu o smluvní mzdě, může
být sankcionován?
Odpověď
Zákoník práce umožňuje ve smyslu
§ 113 odst. 1 sjednat mzdu přímo ve
smlouvě po shodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Má-li být poté takto sjednaná mzda změněna, může se tak
stát opět pouze dohodou smluvních
stran (tj. zaměstnavatele a zaměstnance).
Lze tedy říct, že mzdu sjednanou ve
smlouvě nemůže zaměstnavatel z vlastní vůle snížit nebo zvýšit. Je-li ve smlouvě sjednána mzda v konkrétní výši, neexistuje způsob, jak by zaměstnavatel
mohl zaměstnanci uložit povinnost
uzavřít smlouvu novou.
Zaměstnanec nemá za povinnost přistoupit na požadavky zaměstnavatele,
aby uzavřel ke stávající pracovní smlou-

vě dodatek nebo uzavřel smlouvu novou.
Pokud má zaměstnanec mzdu sjednanou fixně ve smlouvě nebo v dodatku,
neexistuje pro zaměstnavatele fakticky
žádný legální způsob, jak upravit výši jejího základu.
Pro zaměstnavatele tedy existuje jediná možnost, a to, se v případě přechodu
na jiný způsob stanovení mzdy, se zaměstnancem dohodnout. V případě neakceptace takové dohody ze strany zaměstnance musí zaměstnavatel respektovat původní smluvní ujednání. Pro zaměstnance platí, že nemůže být zaměstnavatelem přinucen k podepsání nové
pracovní smlouvy či dodatku.
V žádném případě nemůže být zaměstnanec potrestán za to, že nesjedná
novou smluvní mzdu.
V tomto článku jsem hovořila pouze o
případech, kdy je sjednána smluvní
mzda.
Bližší informace vám budou zodpovězeny na právních poradnách, na které se
musíte telefonicky objednat na tel. č. 777
55 62 67.
JUDr. Marie Piekarzová

Z ustanovení § 106 odst. 4 písm.
h) zákoníku práce (dále ZP), ve znění pozdějších předpisů, vyplývá zákonná povinnost každého zaměstnance bezodkladně oznamovat svému nadřízenému svůj pracovní úraz,
pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat
při vyšetřování jeho příčin. Někdy se
stane, že zaměstnanec úraz hned
nenahlásí, například z důvodu, že se
mu nezdá vážný. Takový úraz může
být později odškodněn pouze tehdy,
když zaměstnanec prokáže, že se
mu stal při plnění pracovních úkolů
nebo v přímé souvislosti s plněním
pracovních úkolů, má na to například svědky. Zpětně se to však těžko
prokazuje.
Z ustanovení § 105 ZP vyplývá povinnost zaměstnavatele, u něhož k
pracovnímu úrazu došlo, objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu
za účasti zaměstnance, pokud to
zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
bez vážných důvodů neměnit stav
na místě úrazu do doby objasnění
příčin a okolností vzniku pracovního
úrazu. V našich důlních organizacích se mnohé úrazy šetří určenou
komisí a sepisuje se předběžné hlášení o úrazu, případně pořizuje ještě
další dokumentace. Každý zaměstnavatel musí vést evidenci úrazů v
podobě knihy úrazů, kam se zapisuje každý úraz, byť z něj nebyla pracovní neschopnost. Někdy se může
stát, že ze zdánlivě banálního úrazu
vznikne později dlouhodobá pracovní neschopnost.
Zaměstnavatel je povinen ohlásit
pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím v nař. vlády č. 201/2010 Sb., o
způsobu evidence úrazů, hlášení a
zasílání záznamu o úrazu. V zákoníku práce je stanoveno, že záznam
se sepisuje pouze u úrazů, kde je
pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny nebo když došlo k úmrtí
zaměstnance a zasílá se nejpozději
do 5. dne příštího měsíce na místa
uvedená v § 6 nař. vlády č. 201/2010
Sb. Zaměstnavatel tedy prostřednictvím bezpečnostního technika nebo odborně způsobilé osoby v prevenci rizik vyplní a odešle záznam o
úrazu, který je přílohou tohoto nařízení. Jedno vyhotovení záznamu o
úrazu předá postiženému zaměstnanci. Pokud se zaměstnavatel dozví o skutečnostech, které vedou ke
změně údajů uvedených v záznamu
o úrazu, vyhotoví ještě záznam o úrazu - hlášení změn, který je také přílohou nařízení vlády č. 201/2010 Sb. V
našich organizacích
O tom, zda-li úraz bude uznán jako pracovní, rozhoduje zaměstnavatel. Lékař na neschopence zatrh-

ne pracovní úraz, to ale není pro odškodnění rozhodující. Úrazy, které
se staly v práci při plnění pracovních
povinností, jsou většinou úrazy pracovní a měly by být odškodněny.
Přesná definice pracovního úrazu je
uvedena v § 380 odst. 1 ZP. O pracovní úraz jde také v případě, když k
němu došlo v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů (například v
šatně při převlékání do pracovního
oděvu apod.). Podle ustanovení
§ 274 odst. 1 zákoníku práce platí,
že „V přímé souvislosti s plněním
pracovních úkolů jsou úkony potřebné k výkonu práce a úkony během
práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení a úkony obvyklé v době přestávky
v práci na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele a dále vyšetření ve zdravotnickém zařízení prováděné na příkaz zaměstnavatele
nebo vyšetření v souvislosti s noční
prací, ošetření při první pomoci a
cesta k nim a zpět."
Pracovní úraz může vzniknout také pro plnění pracovních úkolů (například někdo napadne mimo pracovní dobu revizora a způsobí mu
úraz za to, že mu při výkonu svého
povolání udělil pokutu).
Když je tedy pracovní úraz uznán,
ohlášen, vyplněn záznam o úrazu a
zaslán na patřičná místa, může být
odškodněn.
Podle § 369 zákoníku práce je zaměstnanci, který utrpěl pracovní
úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, zaměstnavatel poviPOMŮCKA:
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nen v rozsahu, ve kterém za škodu
odpovídá, poskytnout náhradu:
a) za ztrátu na výdělku po dobu
pracovní neschopnosti: přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výší náhrady mzdy nebo platu podle § 192
ZP a plnou výší nemocenského. Náhrada je vyplácena měsíčně a náleží
nejen při první, ale i při každé další
pracovní neschopnosti vzniklé z důvodu tohoto pracovního úrazu, přičemž se vychází z průměrného výdělku před vznikem další pracovní
neschopnosti.
b) za bolest a ztížení společenského uplatnění: Výše odškodnění
bolesti a ztížení společenského
uplatnění se stanoví na základě bodového ohodnocení stanoveného v
lékařském posudku. Lékař vystavuje posudek o bolestném, ve kterém
je bolestné i ztížení společenského
uplatnění hodnoceno body, za každý bod se vyplácí 120 Kč (vyhláška
č. 440/2001 Sb.). Posudek o bolestném zaměstnanec odevzdá zaměstnavateli.
c) za účelně vynaložené náklady spojené s léčením: tam můžeme zařadit například i poplatek za vystavení posudku o bolestném, regulační poplatek za vyšetření u lékaře,
za dny pobytu v nemocnici, za recept, doplatky na léky, cestovní výdaje aj.,
d) za věcnou škodu: například rozbité hodinky nebo brýle při pracovním úrazu.
Přiravil Ing.Vladimír Potomák
Pokračování příště...

Brazilského hráče Ronalda postavili na
nohy lékaři krátce před MS 2002. Už se
zdálo, že je jeho ... (tajenka). V kvalifikaci
neodehrál ani minutu, dokázal se však
vrátit a neuvěřitelně rychle se dostal do
špičkové formy. V historii MS už vstřelil
12 gólů a dostihl tak krajana Pelého.
Pokud ho nezradí zdraví, zvláště kolena,
může se zrodit nový fotbalový rekordaman.
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