
Dále je třeba hospodařit s úsporami

Odbory uctily oběti pracovních úrazů

Odbory a občanské iniciativy 
chystají další celostátní protest
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Potřebuji lék proti škytavce, pane lékárníku.

Lékárník přistoupil k zákazníkovi a dal mu facku.

To je nejlepší lék na škytavku.

Promiňte, ale tu škytavku má naše babička...

pokračování na str.č.2

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) 
spolu s odbory na celém světě uctila Mezinárodní den vzpo-
mínkových akcí za oběti pracovních úrazů, nemocí z povolání 
a za zraněné při práci. Proto 27. dubna uspořádala v Domě od-
borových svazů v Praze tradiční vzpomínkový ceremoniál 
spojený s odborným seminářem.

V úvodu vedoucí technicko-
organizačního oddělení ČMKOS Mi-
roslav Kosina vyzdvihl, že odbory 
sdružené v Mezinárodní odborové 
konfederaci (MEOK) a v mezinárod-
ních odborových odvětvových fede-
racích (GUF) organizují 28. dubna 
nejrůznější vzpomínkové akce, shro-
máždění, semináře, konference a ce-
remoniály. MEOK a její členské orga-
nizace již řadu let usilují, aby došlo k 
celosvětovému přijetí a oficiálnímu 
uznání 28. dubna jako Mezinárodní-
ho dne vzpomínkových akcí. Vlády 
mnoha zemí již tak učinily, Česko se 

k nim zatím nepřidalo. „Každoročně 
si v tento čas připomínáme památku 
všech, kdo se zranili při práci nebo 
při práci ztratili své životy. Na celém 
světě každoročně zemře na násled-
ky pracovního úrazu kolem 360 tisíc 
lidí. Téměř dva miliony lidí ročně pod-
lehnou nemocím z povolání. Denně 
dochází odhadem k více než 960 tisí-
cům pracovních úrazů, řekl Kosina 
přítomným zástupcům státních insti-
tucí a odborovým inspektorům bez-
pečnosti práce.    

„A co je obzvláště tragické, v roce 
2011 došlo v České republice k 125 

smrtelným pracovním úrazům, což 
je o čtyři více než v loňském roce. Z 
tohoto pohledu je nepochopitelné po-
čínání ministerstva financí, které 
zkrátilo finanční prostředky na výkon 
kontroly odborových orgánů v oblas-
ti bezpečnosti práce o 20 procent 
bez toho, aby zpracovalo odpovída-
jící analýzu důsledků plynoucích z to-
hoto chybného rozhodnutí, navíc uči-
něného od ministerského stolu,“ do-
dal Miroslav Kosina. 

Poté zapálil svíčku a vyzval účast-
níky zasedání, aby uctili minutou ti-
cha památku obětí pracovních úra-
zů.

Součástí letošního vzpomínkové-
ho ceremoniálu byla i odborná před-
náška na téma nová chemická le-
gislativa, kterou přednesl Zbyněk 
Moravec z Odborového svazu zdra-
votnictví a sociální péče.  

                                  e-sondy.cz

Série protivládních akcí začne v úterý 22. května, kdy odborové svazy      
z Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) rozhodnou o 
celostátním protestu a oznámí jeho termín. V tento den uspořádají pochod   
k Úřadu vlády a doladí podobu celostátního protestu, který by se měl konat 
do prázdnin. Ještě před ním se chystají odbory a občanské iniciativy a sdru-
žení z platformy Stop vládě okupovat některá ministerstva.

Po nedávném mimořádném jednání rady ČMKOS a schůzce zástupců 
platformy Stop vládě to novinářům na brífinku v Domě odborových svazů v 
Praze řekl předseda odborové centrály Jaroslav Zavadil. Protestům bude 
předcházet informační kampaň, která začne 14. května.

Odboráři se 22. května sjedou do Prahy na Sněm ČMKOS, který je nejvyš-
ším orgánem mezi sjezdy a má právo mimo jiné vyhlásit generální stávku. 
Spojení generální stávka se ale odboráři vyhýbají, akci nazývají celostátním 
protestem. Mluvčí ČMKOS Jana Kašparová uvedla, že by měl mít "neob-
vyklou formu" a bude kombinací různých forem protestu. Jednu z klíčových 
rolí by v něm měla hrát koalice dopravních odborů.

"Chceme protestovat proti vládě. Máme v plánu několik dalších akcí. Plá-
nujeme okupaci ministerstev. Vyzveme ministry, aby odešli," řekl Zavadil. 
Konkrétní resorty ani formu "okupace" nesdělil. Novináře vytrvale vyzýval, ať 
si počkají na den zasedání sněmu.

Předseda odborového svazu KOVO Josef Středula jen podotkl, že půjde o 
"naše oblíbená ministerstva, takže jsme rádi, že před nimi budeme moci ně-
co uspořádat." Okupace by měla být podobná té, kterou před několika dny za-
žilo ministerstvo zdravotnictví.

"Vláda se chová nehorázně. Nevidíme důvody, proč ustoupit. Jsme pev-
nou součástí platformy Stop vládě. Pokud se přístup vlády nezmění, nevylu-
čujeme jakoukoliv formu protestu. Ani jejich délku," doplnil předseda Odbo-
rového svazu dopravy Luboš Pomajbík.

Odboráři vládu Petra Nečase (ODS) za reformní kroky kritizují. Spolu s ini-
ciativami a sdruženími vytvořili platformu Stop vládě, která požaduje zasta-
vení reforem, odchod vlády a předčasné volby.

Odborová konfederace nedávno ohlásila, že přestává chodit na jednání tri-
partity. K jednacímu stolu s vládou a zaměstnavateli se chtěla vrátit, buď až u 
něj bude sedět jiný kabinet, nebo až ten nynější zastaví své reformy. Před-
sednictvo tripartity, v němž je i předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil, se sejde 
příští čtvrtek. Šéf odborové centrály se na jednání vypraví.

Platforma Stop vládě uspořádala na podporu svých požadavků v sobotu 
21. dubna v Praze na Václavském náměstí obří demonstraci, na kterou dora-
zilo na 100 000 lidí. Odboráři a aktivisté stotisícovou účast považují za další 
mandát od veřejnosti k pokračování akcí proti vládě.                                 lev

Odboráři z Lazů hodnotili na výroční konferenci svou činnost … 

V orlovském Kulturním domě se 10. května sešlo 56 delegá-
tů základní odborové organizace ze závodu Lazy Dolu Karviná 
na výroční konferenci, aby zhodnotili svou činnost za uplynu-
lé roční období.

Předseda ZO F.Riedl nejprve uví-

tal přítomné delegáty a pak předal 

s lovo  řed i te l i  VOJ Karv iná               

Ing.P.Hadravovi. Ten informoval o 

provozní situaci dolu, která je za prv-

ní čtyři měsíce dobrá, když je mírně 

překročen plánovaný objem těžby. 

Zmínil také situaci v BOZP, kde bylo 

zatím zaevidováno 29 úrazů. Apelo-

val v této souvislosti, aby zaměst-

nanci pracovali méně s rutinou a ví-

ce s pozorností věnovanou každé 

práci. Z hlediska investic hovořil o 

prohlubování jámy na lokalitě ČSA a 

budování centrální klimatizace. V pří-

padě Lazů se stále zvažuje alternati-

va s prohloubením jedné jámy a vyra-

žení úpadnice. Následná diskuse se 

trochu podobala výrobní poradě, 

když přítomní delegáti hovořili napří-

klad o vadné střeše v koupelích, o vý-

deji ochranných pomůcek, o kvalitě 

svačin, o nevhodně zvolených pou-

kázkách pro ženy na Den matek a o 

ukončení provozu na úpravně ČSA a 

využití stávajících zaměstnanců.

Na vystoupení ředitele Hadravy 

navázal místopředseda SHO          

Ing.J.Vlach, když přítomné delegáty 

ujistil, že na Dole ČSM řeší odbory 

obdobné problémy. Pak informoval 

o systému penzijního připojištění, o 

důvodech spojení fondů ČSOB Pro-

gres a Stabilita a dalším fungování 

penzijního systému s reformami 

podle současné vlády, která se sna-

ží část peněz převést ze státem ga-

rantovaného průběžného systému 

p Čelní představitelé ČMKOS na brífinku v Praze...

p Delegáti výroční konference odborářů z Lazů při schvalování programu jednání ...
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Sta v neza m ěstna nosti ve  vybra ných  okresech  
M SK k 30. dubnu 2012

Letošních oslav Svátku práce
se ve světě zúčastnily miliony lidí

K poslednímu vydání Permoníku

Žadatelům o práci chybí potřebná kvalifikace

Dále je třeba hospodařit s úsporami

Nezaměstnanost se pomalu snižuje
I když hospodářský růst stagnuje … 

do tzv. 2. pilíře - do soukromých pen-

zijních fondů, které však mohou (na 

rozdíl od současných fondů) vykázat 

místo zhodnocení i ztrátu.  Hovořil 

rovněž o pravicových odborech, kte-

ré se snažily zneužít situace při ne-

dávném hlasování o případné stáv-

ce ke svým politickým zájmům.

Dalším bodem konference byla 

zpráva o činnosti, kterou přednesl 

předseda ZO F.Riedl. Ten hovořil o 

službách, které odbory poskytují 

svým členům. Od kolektivního vy-

jednávání, přes organizování spor-

tovní a kulturní činnosti, spolupráci 

se seniory až po zajišťování pobytů 

v RS Vojtěchov u Jablunkova.  Infor-

moval rovněž o Zásadách hospoda-

ření pro rok 2012, které obsahují po-

dobné zajištění činnosti a výdajů od-

borové organizace jako v minulých 

letech. 

Zdůraznil potřebu hospodařit s 

úsporami, což později potvrdila ve 

své zprávě o hospodaření a čerpání 

odborových prostředků hospodářka 

ZO Ing.T.Karkošková. 

Předseda Riedl pak v závěru své-

ho projevu zdůraznil závažnost le-

tošního kolektivního vyjednávání, 

když celá Kolektivní smlouva OKD 

se bude tvořit jako nová.

Všechny potřebné informace pro 

odboráře doplnil ZIBP J.Pavlištík ve 

své zprávě o BOZP na závodě Lazy. 

Počet úrazů se v minulém roce snížil 

Již druhý měsíc po sobě poklesl k 30. 4. 2012 o 3 312            
na 74 911 počet uchazečů o zaměstnání evidovaných v Morav-
skoslezském kraji. Současně se snížila o 0,5 procentního bo-
du i míra nezaměstnanosti. Po březnovém poklesu opět 
vzrostl počet volných pracovních míst, a to na celkových        
4 303.

Krajská míra nezaměstnanosti, která 
vycházela ze 71 287 dosažitelných ucha-
zečů o zaměstnání, dosáhla hodnoty 
11,2 %, tzn. meziměsíční pokles o 0,5 pro-
centního bodu. Ve srovnání s dubnem 
2011 je míra o 0,2 procentního bodu niž-
ší. V průběhu dubna se do registrů kon-
taktních pracovišť ÚP ČR v MSK nově při-
hlásilo 5 995 osob. Nárok na podporu v 
nezaměstnanosti a při rekvalifikaci ke 
konci dubna mělo 13 923 uchazečů o za-
městnání, tj. 18,6 % všech evidovaných 
osob v MSK.

K 30. dubnu 2012 se meziměsíčně o 
227 na 4 303 zvýšil počet volných pra-
covních míst registrovaných kontaktními 
pracovišti ÚP ČR v MSK. Na jedno volné 
pracovní místo tak v MSK připadalo 17,4 
uchazečů o zaměstnání. Nejvíce ucha-
zečů na jedno místo připadalo tradičně v 
bruntálském okrese (31,9), nejméně v os-
travském (12,1).

Nejčastěji hlášená volná pracovní 
místa v dubnu 2012

Frýdek-Místek: operátoři telefonních 
panelů, manipulační dělníci ve výrobě, 
číšníci/servírky, kuchaři, svářeči, řezači 
plamenem a páječi, prodavači v prodej-
nách, operátoři, strážníci, brusiči, pojiš-
ťovací a finanční poradci, administrativní 
pracovníci, doručovatelé poštovních zási-
lek, seřizovači a obsluha obráběcích stro-
jů, nástrojaři a příbuzní pracovníci;

Karviná: pracovníci ostrahy a bezpeč-

nostních agentur, svářeči, řezači plame-
nem a páječi, pracovníci poštovního pro-
vozu, pomocní pracovníci ve výrobě, ope-
rátoři telefonních panelů, řemeslníci a 
kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební 
výroby, číšníci/servírky, řidiči nákladních 
automobilů, tahačů a speciálních vozi-
del, pokladníci a prodavači vstupenek a 
jízdenek, pracovníci v zákaznických kon-
taktních centrech, kuchaři (kromě šéfku-
chařů), pomocní kuchaři;

Ostrava: pomocní pracovníci ve vý-
robě, operátoři telefonních panelů, ob-
chodní zástupci, finanční a investiční po-
radci, prodavači v prodejnách, zedníci, 
kamnáři, dlaždiči a montéři suchých sta-
veb, brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a ko-
vů, uklízeči veřejných prostranství, pra-

covníci ostrahy a bezpečnostních agen-
tur, číšníci/servírky.

Aktivní politika zaměstnanosti 
Krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě 

podpořila v dubnu prostřednictvím aktiv-
ní politiky zaměstnanosti vytvoření 517 
pracovních míst (z nichž 260 bylo na ve-
řejně prospěšné práce spolufinancované 
převážně z Evropského sociálního fon-
du). Do rekvalifikací bylo v průběhu dub-
na zařazeno 548 uchazečů a zájemců o 
zaměstnání a od počátku letošního roku 
jich pak bylo 1 317. Od ledna letošního 
roku bylo novelou zákona o zaměstna-
nosti umožněno uchazečům nebo zá-
jemcům o zaměstnání zabezpečit si pro 
sebe rekvalifikaci a za tím účelem si zvo-
lit i rekvalifikační zařízení. V případě, že 
zvolená rekvalifikace přispěje k uplatně-
ní uchazeče nebo zájemce o zaměstnání 
na trhu práce a je pro něj vzhledem k jeho 
zdravotnímu stavu vhodná, úřad práce 
po jejím úspěšném absolvování uhradí 
cenu rekvalifikace rekvalifikačnímu zaří-
zení. Od ledna do dubna letošního roku 
zahájilo v Moravskoslezském kraji zvole-
nou rekvalifikaci 124 uchazečů a zájem-
ců o zaměstnání.

Z materiálů poskytnutých ÚP Ostrava. 
                                        redakce ZB

Miliony lidí se na začátku května zúčastnily prvomájových protestů proti úsporným 

opatřením či obecných oslav Svátku práce v mnoha zemích světa. Stotisícové průvo-

dy byly podle očekávání především v krizí těžce postižených státech s vysokou neza-

městnaností, tedy hlavně v Řecku a ve Španělsku. Tisícovky lidí si Svátek práce připo-

mněly ale také v Istanbulu, Tunisu či Manile. V Berlíně a Hamburku protestující po poli-

cistech házeli kameny a lahve. V Moskvě přišlo do prvomájového průvodu, ve kterém 

šli i odcházející prezident D. Medveděv a jeho nástupce V.Putin, až 150 000 lidí.

Pět dnů před parlamentními volbami v Řecku se v mnoha řeckých městech sešly    

k prvomájovým manifestacím tisícovky lidí. Lidé demonstrovali proti tvrdým úsporným 

opatřením, jimiž chce vláda zamezit hrozbě bankrotu země.

Demonstrací se však podle agentury zúčastnilo méně lidí, než předpokládaly odbo-

ry. Protesty, jichž se účastnili především stoupenci krajní levice, se konaly v Aténách, 

Soluni, Petře i na Krétě.

Více než 100 000 lidí se zúčastnilo průvodů v 80 španělských městech. V zemi po-

znamenané hospodářskou krizí a téměř 25procentní nezaměstnaností lidé demon-

strovali proti škrtům i reformě pracovního trhu. Hlavní španělské odborové svazy UGT 

a CCOO, které manifestace svolaly, odhadují celkovou účast na demonstracích na víc 

než milion lidí. Podle nich v Madridu demonstrovalo 110 000 lidí a v Barceloně 100 

000.

V Berlíně a Hamburku se první protesty levicových radikálů konaly už v noci na 

dnešek. Letos se zatím obešly bez větších násilností a například v Berlíně byly zatče-

ny jen čtyři osoby.

p Prvomájový snímek demonstrantů z Wall Street v New Yorku...

Po celém Německu včetně centra Berlína pořádaly své manifestace také odbory. 

Požadovaly podle DPA mimo jiné stanovení minimální mzdy na 8,50 eura (zhruba 210 

korun) na hodinu. Podle odborů se jejich akcí v celém Německu zúčastnilo téměř    

420 000 lidí.

Belgičtí frankofonní socialisté 1. máje využili k demonstraci podpory francouzské-

mu prezidentskému kandidátovi socialistů Francoisu Hollandovi, který byl favoritem 

druhého kola voleb o nadcházejícím víkendu. Zvolení Hollanda by mohlo změnit tvář 

Francie, ale také změnit Evropu, domnívá se šéf valonských socialistů Thierry Giet.

V samotné Paříži u Eiffelovy věže prezident Nicolas Sarkozy vyzval národ k jednotě 

a odbory vyzval, aby stáhly "rudý prapor" a sloužily Francii. "Vaším úkolem není hájení 

ideologie, ale pracujících," prohlásil Sarkozy a obhajoval úsporná opatření vlády.

Téměř 20 000 lidí se zúčastnilo demonstrace za pracovní místa a národní jednotu v 

Tunisu. V tureckém Istanbulu slavily 1. máj desítky tisíc na Taksimském náměstí. Mobi-

lizován tam byl zhruba stejný počet policistů.

Prvního května využili k protestním pochodům v řadě měst v USA také účastníci 

hnutí Okupujte Wall Street. Policejní kordony jim v několika případech, jako například 

v New Yorku, zabránily v postupu k budovám bank. V Oaklandu použila policie proti de-

monstrantům slzný plyn. Někteří manifestanti se také pokoušeli přinutit majitele ob-

chodů, aby zavřeli své podniky a dodržovali tak "generální stávku" vyhlášenou hnutím.

                                                                                                                        (red)

na 44 evidovaných úrazů /z toho 22 

registrovaných/. Přitom byly regis-

trované úrazy odškodněny z 94,5 %. 

Z mimořádných událostí byl netra-

gičtější smrtelný úraz v kombajnové 

čelbě v říjnu 2011, kdy byl zaměst-

nanec zasažen horninou vypadlou 

ze stropu raženého důlního díla.

V závěru konference bylo schvá-

leno usnesení a předseda Riedl po-

přál všem zdar v jejich práci.        red

p Předsednický stůl - zleva Ing.J.Vlach, F.Riedl, Ing.P.Hadrava a J.Pavlištík...

Na pobočkách Úřadu práce ČR je nyní půl milionu neza-
městnaných, jejich kvalifikace se však míjí s poptávkou. Za-
městnavatelé potřebují především absolventy se středním od-
borným vzděláním nebo špičkové technické experty.

Podle zjištění online deníku Novinky-
.cz si firmy rovněž stěžují na to, že téměř 
zaniklo učňovské školství; proto často 
musí suplovat stát a vychovávat si odbor-
níky samy. Podle Radka Špicara, vice-
prezidenta Svazu průmyslu a dopravy 
ČR, se zvětšuje nesoulad mezi lidmi, kte-
ří jsou zaregistrováni jako žadatelé na 
pracovních úřadech, a počtem pracovní-
ků s chybějící kvalifikací na trhu práce. To 
znamená těmi, kteří jsou vzděláni v tech-
nických oborech. V Česku panuje silný 

ageismus, tedy podceňování a přehlíže-
ní starších pracovníků, a nejsou jim na-
kloněni ani zaměstnavatelé. Rovněž 
podle posledního průzkumu společnosti 
Manpower Index trhu práce existuje přes 
celkový pesimismus celá řada pracov-
ních pozic, které zaměstnavatelé těžko 
obsazují, přestože míra nezaměstna-
nosti se v posledních měsících pohybuje 
v číslech přesahujících devět procent.

Na trhu přetrvává vysoká poptávka po 
pracovnících s technickým vzděláním, ře-

meslnících nebo obchodních zástup-
cích. Novinky.cz navíc zjistily, že novým a 
sílícím trendem je práce na dobu určitou. 
Kvůli dopadům celosvětové finanční kri-
ze jsou firmy nuceny „zeštíhlovat“ stavy 
pracovníků, a pokud mají někoho dlou-
hodobě v týmu, musí jim přinášet profit. 
Zároveň od nového roku donutila změna 
zákoníku práce řadu firem nabrat do za-
městnaneckého poměru pracovníky, kte-
ří pro ně předtím pracovali ve 
„švarcsystému“. Aby firmy ušetřily, uva-
žují stále častěji o moderních a v Česku 
dosud nezvyklých formách zaměstnává-
ní. Namísto práce na dobu neurčitou bu-
de například sílícím trendem projektová 
práce. 

Zdroj: SocialniDialog.cz

Opravdu není mým zvykem reagovat na kdejaký blábol a jsem ochoten po-
lemizovat s lidmi, kteří pravdivě argumentují a ne jenom plivají. To však není 
případ autorů občasníku Permoník, jejichž jedovaté sliny opět zamořují hor-
nickou veřejnost a čím více jim bude odpovídáno, tím více budou hlásat své 
lži, pomluvy, domněnky a urážky. Duševní úroveň, nezávisle na titulech VŠ, 
se snadno pozná porovnáním vyjadřování, kdy v mých článcích není jediná 
nepravda, jediná urážka či nadávka, zatímco v květnovém Permoníku se to 
jimi oproti vstupní deklaraci jen hemží a nenávist „potrefené husy“ z něj jen 
kape. Není divu – konečně SPO někdo správně popsal a dá se tedy napad-
nout konkrétní osoba! Jenže odbory ČSM nestojí na jednotlivci, ale na tisí-
covkách samostatně uvažujících odborářů, kterým nebude nikdo kázat, ko-
ho si zvolí nebo kam se podepíší. Bylo by snadné rozebrat jejich výtvor od-
stavec po odstavci a argumenty vyvrátit jejich tvrzení, ale bylo by to příliš dlou-
hé a tak se soustředím na to nejkřiklavější. Prosperita zaměstnavatele na prv-
ním místě a zároveň tlak na mzdy si protiřečí – jedno je vždy na úkor druhé-
ho. To, že SPO není pro demonstrace proti škodlivé vládě, znamená, že v 
podstatě souhlasí s asociálními reformami, které mohou vyústit až do změny 
zákoníku práce a práva zaměstnanců včetně stávky mohou být tvrdě omeze-
na. Vím o čem je řeč a vím i jak se žije lidem v dole. Nepoužiji slovníku SPO 
(vyděšenec, flákač, ubožák), ale vzhledem k tomu, že se nejedná o 
„oprávněnou kritiku“, ale evidentně je „primárním cílem kritiky hanobení a 
zneuctění dané osoby“ (citát judikátu Nejvyššího soudu ČR), je namístě pří-
slušná žaloba na ochranu osobnosti. A ještě k lživému tvrzení, že jsem dostal 
„milionovou odměnu v závěru roku od firmy“. To není pravda. Měsíční odmě-
na je srovnatelná s jinými DR, ale v závěru roku nic. Do DR jsem byl zvolen za-
městnanci a peníze nemají žádný vliv na mé postoje! Co bude následovat? 
Končím s dopisováním vůči SPO přes noviny - štěkali by zase, jen aby získali 
pozornost a pokud možno i nějaké členy, které by přetáhli z jiných organizací. 
Potom by určitě byl sjednán mzdový růst 12 %, jak píší, a třeba by se panu Vá-
chovi splnilo jeho toužebné přání a dostal by se i do dozorčí rady OKD, kam 
ostatně také kandidoval (zřejmě v očekávání těch miliónových odměn) a do-
stal ze 152 možných přesně 2 (slovy dva) hlasy! 

                                     Ing. Jaroslav Vlach, předseda ZV OS Dolu ČSM

Odboráři z Lazů hodnotili na výroční konferenci svou činnost … 



Současná doba přináší v legislativě spoustu změn...

Nově v hygienickém předpisu

Oslavy Svátku matek na jedničku

S účinností od 1.4.2012 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno 
nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády   
č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci. Chceme upozornit na některé změny v tomto předpi-

Hlavním důvodem novelizace na-
řízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým 
se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci, je povinnost harmonizovat 
český právní předpis s právem Ev-
ropské unie, a sice dát do souladu 
oblast problematiky chemických lá-
tek a nově i směsí ve smyslu che-
mického zákona. S tím souvisí i úpra-
vy v části věnující se karcinogenům, 
mutagenům a látkám toxickým pro 
reprodukci. 

Dále se upravuje, co se v tomto na-
řízení vlády rozumí rizikovými fakto-
ry pracovních podmínek. Samostat-
ně se vymezuje výklad zátěže tep-
lem v § 3, který upřesňuje, jakými kri-
térii je zátěž teplem vyjadřována 
/množstvím metabolického tepla 
vznikajícího svalovou prací a faktory 
prostředí, kterými se rozumí teplota 
vzduchu, výsledná teplota kulového 
teploměru, rychlost proudění vzdu-
chu, relativní vlhkost vzduchu a ste-
reoteplota/. Dále se upravuje zátěž 
teplem na pracovišti s neudržova-
nou a udržovanou teplotou a na ven-
kovním pracovišti včetně hygienic-
kých limitů. 

Upravuje se i vyjádření dlouhodo-
bě a krátkodobě únosné doby práce, 
jako doby přípustné a to včetně důl-
ních pracovišť.

Pokud dojde k překračování pří-
pustných hodnot zátěže teplem, 
uplatní se jako doposud režim stří-
dání práce a bezpečnostní přestáv-
ky, což platí převážně na pracovišti, 
na němž je vykonávána práce s vyš-
ší fyzickou zátěží, na pracovišti s tr-
valou technologicky nezbytně nut-
nou přítomností sálavé složky tepla 
a na venkovních pracovištích. U prá-
ce třídy I a IIa /povrch/ se naopak 
zdůrazňuje, že takový režim není 
nutný až do teploty 36 ºC. 
Opatření k ochraně zdraví při prá-
ci i u těchto tříd však bude apliko-
váno ve formě náhrady ztráty teku-
tin prostřednictvím ochranného 
nápoje již za podmínky překroče-
ní teploty 30 ºC.

§4 Dlouhodobě a krátkodobě pří-
pustná doba práce, režim práce a 
bezpečnostní přestávky

(1) V případě, že nejsou při práci 
zařazené do třídy IIb až V podle pří-
lohy č. 1, části A, tabulky č. 1, vyko-
návané na pracovišti podle § 3a 
písm. h), § 3a písm. i) nebo na ven-
kovním pracovišti dodrženy přípust-
né hodnoty zátěže teplem pro akli-
matizovaného zaměstnance upra-
vené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, 
části A, tabulce č. 2, musí být uplat-
něn režim střídání práce a bezpeč-
nostní přestávky v rámci dodržování 
dlouhodobě a krátkodobě přípustné 
doby práce ve směně. Dodržení pří-
pustných hodnot podle tabulky č. 2 
se nevyžaduje u práce zařazené do 
třídy I a IIa na pracovišti podle § 3a 
písm. h) za mimořádně teplého dne, 
kterým se rozumí den, kdy nejvyšší 
teplota venkovního vzduchu dosáh-
la hodnoty vyšší než 30 °C; v tako-
vém případě musí být poskytnuta ná-
hrada ztráty tekutin v rozsahu uve-
deném v tabulce č. 6; v případě pře-
kročení teploty na pracovišti 36 °C 
musí být navíc uplatněn režim stří-
dání práce a bezpečnostní přestáv-
ky stanovený podle výpočtu uprave-
ného v příloze č. 1 k tomuto nařízení, 
části B.

2) Dlouhodobě a krátkodobě pří-
pustná doba práce ve směně pro akli-
matizovaného zaměstnance je upra-

vena v příloze č. 1 k tomuto nařízení, 
části B, tabulkách č. 1a až 2c.

Dále se upřesňují pojmy aklimati-
zovaný a neaklimatizovaný zaměst-
nanec. Za aklimatizovaného za-
městnance se považuje zaměstna-
nec vykonávající práci po dobu ale-
spoň 3 týdnů od nástupu na posuzo-
vané pracoviště. U neaklimatizova-
ného zaměstnance vykonávajícího 
práci zařazenou do třídy IIb až V, po-
kud jsou při ní na pracovišti překra-
čovány přípustné hodnoty zátěže 
teplem, uvedené v příloze č. 1 k to-
muto nařízení, části A, tabulce č. 2, 
se po dobu 3 týdnů od nástupu na ta-
kové pracoviště dlouhodobě pří-
pustná doba práce upravená v přílo-
ze č. 1 k tomuto nařízení, části B, ta-
bulkách 1a až 2c sníží o 30 procent.

Nově se upravuje nepřetržitá dél-
ka práce v chladu:

§7(4) Při práci v udržované opera-
tivní nebo výsledné teplotě jako tech-
nologickém požadavku nebo korigo-
vané teplotě musí být práce zaměst-
nance upravena tak, aby doba jejího 
nepřetržitého trvání při teplotě od 4 
do –10 ˚C nepřesáhla 2 hodiny, při 
teplotě vzduchu od –10,1 do –20 ˚C 
1 hodinu a od –20,1do –30 °C 30 mi-
nut.

Nově se pak stanoví limit ztráty te-
kutin na pracovištích s délkou smě-
ny delší než 8 hodin, kde nesmí ztrá-
ta tekutin potem a dýcháním v dů-
sledku pracovní a tepelné zátěže za 
směnu překračovat přípustný limit 
ztráty tekutin o více než 20 % a záro-
veň s tím nesmí být překračovány 
krátkodobě přípustné doby práce. 

Ztráta tekutin nahrazovaná 
ochranným nápojem je nově od-
stupňovaná jak v měřené teplotě 
pro danou třídu práce, tak v ná-
hradě tekutin. U náhrady ztráty te-
kutin pro třídu I až IIIa není strikt-
ně uváděno, že poskytovaný 
ochranný nápoj musí být vždy 
jmenovaná balená voda, ale že ty-
to druhy vod mohou být i ve formě 
jiné, tedy čerpány přímo ze zdro-
je.

§8
(2) V případě, že jde o práci zařa-
zenou podle přílohy č. 1 k tomuto 
nařízení, části A, tabulky č. 1, do tří-
dy I až IIIa, se jako ochranný nápoj 
poskytuje přírodní minerální voda 
slabě mineralizovaná, pramenitá vo-
da nebo voda splňující obdobné mi-
krobiologické, fyzikální a chemické 
požadavky jako u jmenovaných 
vod.

(3) U práce zařazené podle přílo-
hy č. 1 k tomuto nařízení, části A, ta-
bulky č. 1, do třídy IIIb až V se jako 
ochranný nápoj poskytuje přírodní 
minerální voda středně mineralizo-
vaná nebo voda s obdobnou celko-
vou mineralizací. Množství tohoto 
ochranného nápoje se omezuje na 
polovinu ze 70 % náhrady ztráty teku-

tin, druhou polovinou ochranného 
nápoje je ochranný nápoj podle od-
stavce 2. 

(5) Ochranný nápoj chránící před 
zátěží chladem se poskytuje při prá-
ci na

a) nevenkovním pracovišti, na 
němž musí být udržována operativní 
nebo výsledná teplota jako techno-
logický požadavek nižší než 4 °C,

b) venkovním pracovišti, na němž 
je korigovaná teplota vzduchu nižší 
než 4° C.

V části věnující se větrání (§ 41) 
se upřesňují druhy větrání a stanoví 
se nový limit minimálního objemu 
vzduchu pro práce třídy I a IIa na pra-
covišti nevýrobního a výrobního cha-
rakteru. Přidává se další druh větrá-
ní – kombinované větrání.

Nově se upravuje osvětlování 
venkovního pracoviště.

Nový § 45a Osvětlení venkovních 
pracovišť

Umělé osvětlení venkovních pra-
covišť a spojovacích cest musí odpo-
vídat náročnosti vykonávané práce 
na zrakovou činnost a ochranu zdra-
ví v souladu s normovými hodnotami 
a požadavky české technické normy 
na osvětlení venkovních pracovních 
prostor (ČSN EN 124 64 _ 2 Světlo a 
osvětlení _ Osvětlení pracovních 
prostorů Část 2: Venkovní pracovní 
prostory. ČSN EN 13201-1 až 4 
Osvětlování pozemních komunika-
cí.).

Novela upravuje frekvenci úkli-
du a malování pracovišť a jejich 
sanitárních a pomocných zaříze-
ní.

§ 55a Úklid
Úklid pracoviště, sanitárních a po-

mocných zařízení se provádí na pra-
covišti s technologickým zdrojem 
prachu, chemických látek nebo smě-
sí, látek uvedených v § 16 nebo ji-
ných zdrojů znečištění jako nedílné 
součásti technologického procesu a 
na pracovišti s technologickým zdro-
jem prachu, chemických látek nebo 
směsí, látek uvedených v § 16 nebo 
jiných zdrojů znečištění jako sekun-
dárních produktů z technologického 
procesu denně. Na pracovišti bez 
technologického zdroje prachu, che-
mických látek nebo směsí, látek uve-
dených v § 16 a jiných zdrojů znečiš-
tění se úklid provádí podle zpraco-
vaného harmonogramu zaměstna-
vatele.

§ 55b Malování
(1) Obnova maleb a nátěrů po-

vrchů vymezujících osvětlovaný 
prostor na pracovišti včetně spojo-
vacích cest se provede podle plánu 
údržby, zpracovaného s přihlédnu-
tím k udržovacímu činiteli, který byl 
pro uvedené prostory navržen při 
uvádění těchto prostor do trvalého 
užívání.

V příloze č. 1 k nařízení vlády jsou 
nové tabulky a výpočty. V tabulce    
č. 1 se vypouští ztráta tekutin, ta je 
upravena podrobněji v tabulce č. 6. 
Tabulka č. 2 upravuje limity zátěže 
teplem při práci na nevenkovním pra-
covišti s neudržovanou teplotou při-
rozeně větraném, na pracovišti, na 
němž je k větrání použito kombino-
vané nebo nucené větrání a na pra-
covišti s udržovanou teplotou jako 
technologickým požadavkem. Ta-
bulka č. 3 upravuje požadavky na kli-
matizované pracoviště pro práci tří-
dy I a IIa jako netechnologického po-
žadavku, tabulka č. 4 a 5 pak upra-
vuje limity nerovnoměrnosti zátěže. 
Změny jsou také v příloze č. 2, 3 a 5.

Hygiena práce je tady v součas-
né době řešena nařízením vlády          
č. 361/2007 Sb. ve znění nařízení 
vlády č. 68/2010 Sb. a dále nově 
od 1.4.2012 ve znění nařízení vlá-
dy č. 93/2012 Sb.

Ing.Vladimír Potomák, svazový 
inspektor bezpečnosti práce

p Ing. Vladimír Potomák ...

Na „Chomutovském krušení“ nechyběli 
ani krojovaní horníci ze Stonavy

Už šestnácté slavnostní setkání hornických měst a obcí s 
mnoha dávnými i novými přáteli ve slušivých hornických stej-
nokrojích se uskutečnilo od 20. dubna v Chomutově.

Bylo zahájeno již v páteční podvečer v tamním kostele sv. Ignáce, a jak zá-
ří mnohé chomutovské památky předvedla večerní světelná show. Opět svět-
ly, vlastně velkým ohňostrojem, končila i sobota, ale tomu všemu předcházel 
velký hornický průvod všech účastníků, ve kterém nechyběly kromě těch slu-
šivých hornických stejnokrojů českých i zástupci krojovaných horníků ze Slo-
venska, Polska, Rakouska i Německa. Děti a mládež se tam předváděly i v 
karnevalových humorných maskách a krojích. Uvítáním delegací měst a ob-
cí, kdy Karvinou zastupoval náměstek primátora Ing. Dalibor Závacký, pri-
mátor Chomutova Mgr. Jan Mareš za přítomnosti představitelů města a hlav-
ního organizátora Ing. Zdeňka Brázdy, předsedy KKH Chomutov, zahájil toto 
dvoudenní setkání a přehlídku hudebních souborů a skupin, v níž nechyběli 
ani umělci ze Slovenska. Bohatým programem provázel i známý bavič Vladi-
mír Hron. Veselím, kulturou i ukázkami sportu atd., žil prostě celý Chomutov.                                                      

 V kostele sv. Kateřiny pak byly uděleny ceny Český Permon. Pro letošní 
rok se této hrdé ceny, k jejímuž udělení patří zhodnocení hornického folkloru, 
záchrana nějaké technické památky, největší počin roku od minulého setká-
ní, zhodnocení celoživotního díla či mimořádné ceny nedostalo nikomu z 
OKD, i když, jak mi skoro důvěrně řekl jen tak mezi řečí Láďa Kajzar, snad se 
některé z příštích nominací dočkají i stonavští krojovaní horníci.  Jak se říká 
„našlápnuto“ k tomu svoji všestrannou aktivitou mají docela slušně. „Nu, my 
jsme se tam cítili opravdu skvěle,“ dodává L. Kajzar a pokračuje: „Nejenže 
jsme se tak, mimo jiných, setkali i s našimi družebními přáteli z Pezinku v čele 
s kamarádem Štefanem Granecem, ale náš hornický prapor zdobí jako pa-
mátka na toto setkání, další čestná stuha. Ctí pro nás bylo, když nás pozval k 
prohlídce Podkrušnohorského technického muzea v Mostě s mnoha zajíma-
vými historickými exponáty, generální ředitel Severočeských dolů Ivan La-
pin. Moc hezkých zážitků i ze společného posezení ve stylové restauraci v 
nás i z této chomutovské sešlosti je pochopitelně mnoho, ale smůlu měl třeba 
při jejich fotodokumentaci ze setkání náš kolega Štefan Rigo, který byl až ne-
šťastný, neboť mu v jeho digifoťáku došla baterie, aniž by sebou měl náhrad-
ní“.                                                                                                                      

 Zkrátka, v každém účastníkovi tohoto chomutovského krušení zůstaly be-
zesporu moc hezké vzpomínky na zážitky, které se mohou opakovat třeba už 
na dalším již 17. setkání zástupců těch, co žijí svým každodenním životem v 
obcích a městech s hrdou hornickou historií.     Text: J. Břoza, Foto: Š. Rigo

p Slavnostního pochodu Chomutovem se zúčastnili i naši krojovaní horníci ...

Prostory „Domečku“ i pergoly v Horní 
Suché se 10. května zaplnily 120 účast-
níky, kteří přišli ženám popřát k jejich 
Svátku matek. Každá příchozí žena do-
stala od předsedy Klubu hornických dů-
chodců Dolu František R.Konopky kara-
fiát, májový polibek a bločky na slavnost-
ní oběd. Mezi oslavující přišel již tradičně 
kronikář obce Mgr.M.Běhan, členové 
Kroužku krojovaných horníků z Dolu 
9.květen a předseda KKH z Dolu Franti-
šek M.Machálek.

„Naše ženy si dnes odpočinou a vy-
chutnají si atmosféru svého svátku. Dnes 
je vše v režii mužů –ať se to týká obsluhy, 
úklidu i mytí nádobí,“ prohlásil jedno-
značně předseda Konopka a muži se 

opravdu snažili. Duo saxofonistů 
O.Brudný a J.Mrózek „zabodovalo“ tím, 
že jako první skladbu své produkce za-
hráli a zazpívali nestárnoucí písničku 
„Tvé vlasy kvetou, maminko“. Uznalý po-
tlesk účastníků slavnostního setkání si 
zasloužily děti z mateřských škol, které 
pod vedením svých učitelek předvedly 
dětsky upřímné vystoupení. Mezi pozor-
nými diváky byly rovněž zdravotní 
sestřičky i několik pacientek ze soused-
ního domova zdravotně postižených. By-
lo to odpoledne plné dobré nálady a poho-
dy a všichni účastníci jistě přijmou pozvá-
ní předsedy Konopky na tradiční smaže-
ní vaječiny, které se uskuteční v Domeč-
ku 7.června.                    text a foto: -jn-

p Účastníci oslavy Svátku matek si s chutí také zatančili ...
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Angličtí lučištníci, kteří se proslavili ve
stoleté válce, byli dobře vycvičeni. Jejich
luk byl vyroben z tisového dřeva, byl
170-200 cm dlouhý, šíp měřil okolo 70 cm.
Z 50 m probíjela střela z luku rytířskou
zbroj, neobrněného bojovníka zabíjela
ještě na 150 m. Přitom ... (1.tajenka)
až šestktrát rychleji než ... (2.tajenka).
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Jak doručovat písemnosti v pracovním právu I.

VÝPLATY V TUZEMSKÝCH FIRMÁCH ZPOMALILY RŮST

KIA Cee'd v Ženevě 2012

Aktuální témata pro tuto dobu...

Autosalon v Ženevě byl místem premiéry druhé generace Kia Cee'd /s-
nímky nahoře/. Pětidveřový hatchback vsadil na výraznější tvary: větší 
masku chladiče, hlubší prolisy a více do boků protažené přední světla. 

Podle známých informací byla výroba v Žilině zahájena v dubnu. Kia ofici-
álně plánuje uvedení do prodeje na 2. čtvrtletí roku 2012. 

Technika by se měla shodovat s druhou generací Hyundai i30. To zname-
ná vylepšenou zadní víceprvkovou nápravu původem z i40, šestistupňové 
manuální a automatické převodovky a moderní motory: turbodiesel 1,6 CRDi 
(66, 81 a 94 kW), přímovstřikový benzinový 1,6 GDI (99 kW) a slabší benzi-
nové čtyřválce 1,6 CVVT (88 kW) a 1,4 CVVT (73 kW).

Jednou z novinek je také Kia Cee´d SW/snímek dole/, doplňující při světo-
vé premiéře pětidveřový hatchback. Zdroj: Auto.cz

Růst mezd zaměstnanců a 
vedoucích pracovníků v me-
zinárodních podnicích půso-
bících v České republice se 
výrazně zpomalil. 

Zatímco v letech 2009 a 2010 se jejich 
mzdy zvýšily o sedm procent, loni pouze 
o 5,2 procenta. Firmy se také potýkají s 
nedostatkem odborníků a vedoucích pra-
covníků. Vyplývá to z výsledků studie, kte-
rou zpracovala Česko-německá obchod-
ní a průmyslová komora (ČNOPK) spo-
lečně s poradenskou společností Kien-
baum Management Consultants.

"Výsledky průzkumu potvrzují, že za-
městnanci s kvalitním vzděláním jsou lé-
pe odměňováni. Kromě toho platové roz-
díly souvisí s pozicí zaměstnance, jeho 
výkonem a dalšími externími faktory," ci-
tovala závěry z analýzy ČNOPK Česká 
televize. Zpráva uvádí, že nejlépe odmě-
ňováni jsou zaměstnanci a management 
podniků v energetice a surovinovém od-
větví, následují zaměstnanci v pojišťova-
cím a bankovním sektoru. Do průzkumu 
byla zahrnuta mzdová data zhruba       

17 400 zaměstnanců z 63 podniků nej-
různější velikosti, působících v různých 
ekonomických odvětvích a regionech v 
České republice.

Většina oborů v ekonomice vloni ná-
růst platů zaznamenala, nejvíce však 
segment IT. Mzdy nerostly v zákaznic-
kém servisu. Ve většině oborů také oteví-
raly firmy nové pozice pro absolventy vy-
sokých škol, kteří při škole měli praxi. Vel-
ký vliv na výši platu má podle studie rov-
něž místo podnikání firmy. Zatímco v Pra-
ze jsou mzdy ve srovnání s celorepubli-
kovým průměrem o 30 procent vyšší, za-
městnanci a vedoucí pracovníci v jižních 
Čechách naopak vydělávají téměř o 30 
procent méně, než činí průměr.

Z průzkumu dále vyplývá, že více než 
polovina oslovených firem označila úro-
veň vzdělání již zaměstnaných pracovní-
ků jako uspokojivou, 32 procent z nich ji 
dokonce ohodnotilo nejvyšší možnou 
známkou. Už méně pozitivní je však pře-
trvávající nedostatek kvalifikovaných pra-
covníků. Většina firem (57 procent) hod-
notí jejich dostupnost na trhu práce jako 
nedostatečnou. V podnicích nejvíce chy-
bí kvalifikovaní dělníci.

Zdroj: socialnidialog.cz

Každé právní odvětví má určitá specifika ohledně doručo-
vání písemností. Každé odvětví také stanoví různé sankce (ob-
vykle neplatnost) za doručení, které není v souladu s právními 
předpisy. 

Může pak být velmi nepříjemné, když 

zjistíme, že nebyly vyvolány právní ná-

sledky, které jsme zamýšleli, a to jen kvůli 

tomu, že jsme nedodrželi právě tato usta-

novení o doručování. Řečené platí bez 

ohledu na fakt, v jakém jsme postavení - 

v pracovním právu tak stejně pro zaměst-

navatele jako pro zaměstnance. Uveď-

me tedy několik zásad o doručování prá-

vě v pracovním právu.

Nejprve ke způsobu doručování. Na 

tomto místě je nutné upozornit na fakt, že 

písemnosti týkající se vzniku, změn a 

skončení pracovního poměru nebo do-

hod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr, odvolání z pracovního místa ve-

doucího zaměstnance, důležité písem-

nosti týkající se odměňování, jimiž jsou 

mzdový výměr nebo platový výměr a zá-

znam o porušení režimu dočasně práce 

neschopného pojištěnce, musí být doru-

čeny zaměstnanci do vlastních rukou. Ta-

kové doručení se provádí na pracovišti, v 

jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen 

anebo prostřednictvím sítě nebo služby 

elektronických komunikací. Není-li tako-

vé doručení možné, může zaměstnava-

tel písemnost doručit prostřednictvím pro-

vozovatele poštovních služeb. Může se 

však stát, že písemnost se považuje za 

doručenou, i když ji fakticky nepřevez-

mete. Nedoručuje-li zaměstnavatel pí-

semnost prostřednictvím sítě nebo služ-

by elektronických komunikací nebo pro-

střednictvím provozovatele poštovních 

služeb, považuje se písemnost za doru-

čenou také tehdy, jestliže zaměstnanec 

přijetí písemnosti odmítne. Je-li pak však 

jakákoli písemnost doručována prostřed-

nictvím provozovatele poštovních slu-

žeb, vybere zaměstnavatel takovou poš-

tovní službu, aby z uzavřené poštovní 

smlouvy vyplývala povinnost doručit poš-

tovní zásilku obsahující písemnost za 

podmínek výše uvedených - tedy zejmé-

na, aby byla prokazatelná snaha o řádné 

doručení do vlastních rukou.

Dnešní moderní společnost si žádá 

moderní prostředky komunikace. Je 

však nutná ochrana zaměstnance 

(zvláště takového, který nemůže takovou 

zprávu přijmout, protože například ne-

vlastní počítač). Proto prostřednictvím sí-

tě nebo služby elektronických komunika-

cí může zaměstnavatel písemnost doru-

čit výlučně tehdy, jestliže zaměstnanec s 

tímto způsobem doručování vyslovil pí-

semný (nestačí tedy ústně) souhlas a po-

skytl zaměstnavateli elektronickou adre-

su pro doručování. Z důvodu ověření ode-

sílatele musí pak být pochopitelně pí-

semnost doručovaná prostřednictvím sí-

tě nebo služby elektronických komunika-

cí podepsána elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu. 

Pro mnohé úkony může být rozhodující 

den doručení, který se může zdát právě u 

doručování prostřednictvím elektronické 

komunikace sporný. Platí však, že pí-

semnost doručovaná prostřednictvím sí-

tě nebo služby elektronických komunika-

cí je doručena dnem, kdy převzetí potvrdí 

zaměstnanec zaměstnavateli datovou 

zprávou podepsanou svým elektronic-

kým podpisem založeným na kvalifikova-

ném certifikátu - rozhodující je tedy právě 

toto potvrzení - jakási kvalifikovaná obdo-

ba konkludentního souhlasu při běžném 

převzetí písemnosti. Zákon tak musí sa-

mozřejmě pamatovat na situace, kdy se 

doručení nezdaří, nebo není potvrzeno 

příjemcem. Pak platí, že doručení písem-

nosti prostřednictvím sítě nebo služby 

elektronických komunikací je neúčinné a 

to konkrétně jestliže se písemnost zasla-

ná na elektronickou adresu zaměstnan-

ce vrátila zaměstnavateli jako nedoruči-

telná nebo jestliže zaměstnanec do 3 

dnů od odeslání písemnosti nepotvrdil za-

městnavateli její přijetí datovou zprávou 

podepsanou svým elektronickým podpi-

sem založeným na kvalifikovaném certi-

fikátu.

Běžným způsobem doručování je 

však stále ještě doručování prostřednic-

tvím poštovních služeb. Zde jsou pravi-

dla poměrně jasně stanovena. Takovou 

písemnost zasílá zaměstnavatel na po-

slední adresu zaměstnance, která je mu 

známa. Písemnost může být doručena 

také tomu, koho zaměstnanec k přijetí pí-

semnosti určil na základě písemné plné 

moci s úředně ověřeným podpisem za-

městnance. Takové doručení však musí 

být doloženo písemným záznamem o do-

ručení. Může se však stát, že se takové 

doručení nezdaří a to z nejrůznějších pří-

čin. Nebyl-li zaměstnanec, kterému má 

být písemnost doručena prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb, zasti-

žen, uloží se písemnost v provozovně 

provozovatele poštovních služeb nebo u 

obecního úřadu. Zaměstnanec se vyzve 

písemným oznámením o neúspěšném 

doručení písemnosti, aby si uloženou pí-

semnost do 10 pracovních dnů vyzvedl; 

zároveň se mu sdělí, kde, od kterého dne 

a v kterou dobu si může písemnost vy-

zvednout. V takovém oznámení musí být 

zaměstnanec rovněž poučen o násled-

cích odmítnutí převzetí písemnosti nebo 

neposkytnutí součinnosti nezbytné k do-

ručení písemnosti.

Časová otázka je řešena následovně. 

Povinnost zaměstnavatele doručit pí-

semnost je splněna, jakmile zaměstna-

nec písemnost převezme. Jestliže si za-

městnanec uloženou písemnost nevy-

zvedne do 10 pracovních dnů, považuje 

se za doručenou posledním dnem této 

lhůty (fikce doručení). Nedoručená pí-

semnost se pak odesílajícímu zaměstna-

vateli vrátí. Jestliže zaměstnanec doru-

čení písemnosti prostřednictvím provo-

zovatele poštovních služeb znemožní 

tím, že poštovní zásilku obsahující pí-

semnost odmítne převzít nebo neposkyt-

ne součinnost nezbytnou k doručení pí-

semnosti, považuje se písemnost za do-

ručenou dnem, kdy ke znemožnění doru-

čení písemnosti došlo. Fakticky tak ne-

má smysl odmítat převzít písemnost, pou-

ze se tím zbavujeme možnosti seznámit 

se s jejím obsahem. Zaměstnanec musí 

být doručovatelem poučen o následcích 

odmítnutí převzetí písemnosti, přičemž o 

takovém poučení musí být proveden pí-

semný záznam.

Příště se podíváme na doručování pí-

semností ze strany zaměstnance za-

městnavateli.                 

                                  Zbyněk Bouda

Srí Lanka – ostrov pokladů
Přestože drahokamy se nacházejí na 

mnoha místech ostrova, město Ratnapu-
ra je známé, jako centrum těžby drahých 
kamenů. Když turisté přijíždějí z hor do to-
hoto „Města drahokamů“, všude v rýžo-
vých polích mohou vidět „doly“, kde se 
těžba provádí. Šachty byly převážně po-
dél říčních toků a turista je pozná podle 
otevřených přístřešků, které jsou pokryty 
palmovým listím. V muzeu Gemmologi-
cal se zvědavci mohou dozvědět, že já-
my mívají průměr zhruba dvakrát jeden a 
půl metru a ty nejhlubší dosahují hloubky 
až čtyřiceti metrů. Přestože se na Srí Lan-
ce tyto drahokamy těží více jak dva tisíce 
let, na způsobu těžby se nic nezměnilo a 
na žádnou moderní technologii tu nena-
razíte. Tento těžký primitivní způsob dolo-
vání, kde jsou jen vrátky a čerpadla vyža-
duje mnoho pracovních sil. Těžbu a ná-
sledné třídění vykonávají tradičně 
Sinhálci, kteří za svoji dřinu a nebezpeč-
nou práci dostávají měsíční plat kolem še-
desáti dolarů. Práce těžařů při dolování 
má svůj řád. První skupinu tvoří „kopači“ 
šachty, druhou těžaři, další odvážejí vytě-
žený illam k nejbližší řece, kde ho další 
členové týmu pomocí pánví spletených z 
ratanu „propírají“, až v pánvi zůstane 
směs drobných kamínků obsahující rud-
ní minerály, polodrahokamy a drahoka-
my, případně i zlato. Broušení, úpravu a 
následný prodej vykonávají převážně 
muslimové. K nejcennějším „pokladům“ 
které se na ostrově těží, patří korundy. 
Do této skupiny patří safíry a rubíny a srí-
lanskou specialitou je pak šedavý měsíč-
ní kámen – druh živce. Turisté obdivují ta-
ké granáty, kočičí oka a alexandrit. V rat-
napurském muzeu byly k vidění nejen 
všechny drahokamy, které se v okolí měs-
ta a ostrově těží, ale i „poklady“ z celého 
světa.                                               -fer-


