RNICKÝC
H
HO
O
NÍ

Ù
OR
DB

SDR
UŽ
E

ÈTRNÁCTIDENÍK SDRUŽENÍ HORNICKÝCH ODBORÙ

OKD

zdaø bùh

Odboráøské noviny * Èíslo 3 * Roèník XXV * 12. února 2015
Ve Stonavì se 27.ledna konala odborová konference ...

Odboráøi ze ZO OS Dolu ÈSM bilancovali
V Kulturním domì pøi Dole ÈSM zahájil pøedseda základní organizace
Štefan Pintér 27. ledna po 12. hodinì výroèní odborovou schùzi, jejímž
hlavním cílem bylo schválení rozpoètu hospodaøení na rok 2015 a schválení stanoviska odborù k pøipravovanému hromadnému propouštìní.

Celou cestu ze školy breèel.
Není mu nìco, mámo?
No, nemùžeš se divit, táto.
Vždy to není náš František...

hospodáøka Marie Pásková. Konstatovala,
že hospodaøení probíhá dle schválených
zásad /i dle zprávy revizní komise/. Pøitom
Pøedseda nejdøíve pøivítal hosty vèele s legáti konference reagovali negativnì ve
pøednesla návrh rozpoètu pro rok 2015, kteøeditelem závodu Bronislavem Batorkem a svém stanovisku, které bude doruèeno verý delegáti jednohlasnì schválili. Sužby poodborové kolegy Moniku Nìmcovou /Cent- dení spoleènosti.
skytované èlenùm ZO tak budou i do buDalším bodem konference byla zpráva o
rum služeb/, Františka Riedla /Lazy/, Rostidoucna zajištìny v obdobném rozsahu jaslava Palièku /Paskov/, Luïka Procházku èinnosti, kterou pøednesl místopøedseda
ko v minulosti.
ZO Jiøí Fila. Èinnost celé organizace øídil v
/Darkov/, a Jaromíra Pytlíka /SHO/.
Následovalo schválení negativního staPak již vystoupil øeditel závodu Bronislav minulém období 25èlenný závodní výbor,
noviska ZO k hromadnému propuštìní dùlních zamìstnancù - 101 pracovníkù. K tomuto tématu se v další diskuzi vyjádøil i
pøedseda SHO Jaromír Pytlík, který za stanovisko delegátùm podìkoval. Dále pøítomné informoval o tom, co v poslední dobì øešilo SHO a pracovištì svazu v Praze.
Jednalo se hlavnì o pokus zavedení 10hodinových pracovních smìn v dole na Paskovì, proti kterému se odbory ráznì postavily formou jednání na úrovni pøíslušných
ministerstev i s KHS v Ostravì. Dalším žhavým tématem jsou hornické dùchody a návrh nového zákona, které by se mìl v brzké
dobì dostat k jednání do Vlády ÈR a následnì do Parlamentu. Proto také hornické
odbory budou demonstrovat 29. ledna v
Praze pøed ministerstvem prùmyslu a bup
Pohled do sálu Kulturního domu s delegáty odborové konference na Dole ÈSM...
dou rovnìž usilovat o zrušení tìžebních liBatorek, aby pøítomné seznámil se sou- který se na svých pravidelných zasedáních mitù v severních Èechách.
Celá konference pak byla ukonèena
èasným stavem provozu a jeho vyhlídkami zabýval širokým spektrem èinnosti od kored
do budoucna. Rok 2014 vyhodnotil nega- lektivního vyjednání až po organizování vol- schválením usnesení.
tivnì, protože bylo zaznamenáno 53 pra- noèasových aktivit /zájezdy, sálová kopacovních úrazù /z toho 1 smrtelný/. Snížila ná, bowling/. Jeho èlenové zasedali rovnìž
se také tìžba a tak je nadále pøede všemi v komisích - odškodòovací, absenèní, pro
zamìstnanci cíl zlepšit situaci jak v oblasti vyøizování stížností. Dùležitou oblastí je
BOZP, tak v té provozní, kde se letos oèe- pro odbory BOZP, kde pùsobí dva ZIBP kává tìžba 2, 34 milionu tun. Nejhorší situ- Radovan Kampf a Eduard Pospíšil, kteøí
ace bude letos ve financování provozu, pro- provádìjí kontrolní èinnost, spolupracují s
tože celé OKD bojuje s nedostatkem hoto- OBÚ a sbírají podnìty od 50 ÚIBP v každovosti. V diskuzi pak zmínil zámìr vedení denním provozu.
propustit k 30. dubnu 101 dùlních zamìstOblasti hospodaøení s odborovými prop
Konferenci øídil pøedseda ZO Štefan Pintér...
nancù ze všech kolektivù. Na to pozdìji de- støedky se ve svém vystoupení zabývala

Severoèeští horníci demonstrovali v Praze proti limitùm...

Jde o pracovní místa
Pøed budovou ministerstva prùmyslu a obchodu demonstrovalo
29. ledna asi sedm set horníkù za úplné prolomení limitù tìžby uhlí a za
hornické dùchody. Tato varianta totiž nemá podporu ministra prùmyslu
Jana Mládka(ÈSSD), ale ani premiéra Bohuslava Sobotky (ÈSSD) a ministra financí Andreje Babiše (ANO).
Pøed ministerstvem se shromáždili zejména
pracovníci spoleènosti Severní energetická, které patøí Dùl ÈSA.
Horníci pískali a drželi transparenty s nápisy
"Uhlí zamìstnává a høeje, a co ty, vládo", "Zelená povìra domov nezahøeje", "Uhlí høeje milion
domácností" nebo "Mládek, vrah horníkù".
Zelená povìra domov nezahøeje
Horníci v zelených kšiltovkách pískali na píšalky a drželi transparenty s nápisy „Uhlí zamìstnává a høeje, a co ty, vládo“, „Zelená povìra domov nezahøeje“ nebo „Uhlí høeje milion domácností“. Na sobì mìli placky s Mládkovou karikaturou a nápisem Vrah horníkù nebo Volím teplo.
Ministr Mládek se ale nemohl potìšit výtvory hor-

Pøíkladem severoèeským mohou být polští horníci
Svoje kolegy pøijeli podpoøit i horníci z OKD.
Pøedseda Sdružení hornických odborù OKD Jaromír Pytlík ujistil demonstranty podporou ostravských horníkù a øekl, že i oni mají podobné
existenèní problémy, a to zejména s prosazením
nového znìní dùchodového zákona, který by
umožnil horníkùm døívìjší dochod do dùchodu
bez jeho snížení.
„Za svoji práci a existenci musíme bojovat, nesmíme se vzdát,“ øekl. Jako pøíklad uvedl vítìzný
boj polských horníkù, kteøí se vzbouøili proti zámìru vlády zavøít ètyøi doly státního podniku
Kompania Weglowa. O práci by pøišlo pøes 5000

p
Na demonstraci vystoupil i pøedseda ÈMKOS Josef Støedula - vlevo za horníkyJiøí Cingr...
níkù, protože se radìji odjel zahøát na pracovní
návštìvu Indie. Snad tím chtìl naznaèit, jak by
obèané v blízké budoucnosti mohli øešit nedostatek uhlí pro teplárny a zimu ve svých domácnostech.
Pøedseda Sdružení odborových organizací
CCG Most Jaromír Franta, který demonstraci organizoval, uvedl, že horníci pøijeli ministrovi vysvìtlit, co nastane, když limity prolomeny nebudou. Pøipomnìl, že kromì jiných je i pùlka Prahy
vytápìná právì uhlím z Dolu ÈSA. „Horníci, jejich rodiny, obyvatelé Mostecka už nemají co
ztratit, proto pøijeli protestovat proti zámìru ministra, premiéra, ale celé vlády odepsat ložisko
750 milionù tun kvalitního energetického uhlí a
uvrhnout zamìstnance dolu, ale i obyvatele regionu do nejistoty a mnohé také do bídy. Nejsme tu
naposledy, varoval politiky J. Franta.
Pøedseda Odborového svazu pracovníkù hornictví, geologie a naftového prùmyslu Jan Sábel
na demonstraci øekl, že Mládkem prosazovaná
varianta je nejhorší možná, protože horníkùm nepomùže a zároveò se proti ní staví také obyvatelé a ekologické organizace. I on naznaèil, že budou následovat další demonstrace.

lidí. Nìkolik tisíc zamìstnancù pod vedením hornických odborù Solidarita odmítlo vyfárat na povrch do doby, než politici zmìní svùj postoj. Vláda pod tvrdým tlakem nakonec kapitulovala a doly budou fungovat dál.
„Ministr Mládek zvolil ze ètyø možných tu nejnesmyslnìjší variantu, která podporuje plné prolomení limitù v Dole Bílina a èásteèné prolomení
u Dolu ÈSA, což by znamenalo, že by se okraj dolu pøiblížil tìsnì k hranici Horního Jiøetína a muselo by být zbouráno asi 170 domù. To je øešení,
které nechce nikdo, ani tìžaøi a zamìstnanci, ani
obyvatelé Horního Jiøetína. Ministr Mládek se asi
zhlédl v pohádce o Chytré horákyni. Ujišuji vás
jménem naší i vaší odborové centrály, že plnì
podporujeme vaše požadavky a na nejbližším zasedání tripartity budeme prosazovat jedinì variantu ètyøi, to je plné prolomení územních limitù,“
øekl pøedseda ÈMKOS Josef Støedula. Horníci
jeho slova ocenili potleskem a skandováním.
Demonstranty pøišli podpoøit pøedseda ASO
Bohumír Dufek, za Hospodáøskou a sociální radu Mostecka bývalý dlouholetý pøedseda ÈMKOS, senátor a europoslanec Richard Falbr, zástupce Ústeckého kraje a další hosté.

Teplo pro ètyøi miliony obyvatel
Dùl ÈSA by mìl skonèit kolem roku 2022. Pokud by vláda limity úplnì prolomila, lom by pokraèoval v tìžbì dalších 750 milionù tun uhlí.
Podle majitele Severní energetické Jana Dienstla by se tím životnost dolu prodloužila o 150 let.
Firma zadala na dnešek do deníkù celostránkové inzeráty, podle kterých horníci demonstrují za
levné teplo. Tímto apelem se Severní energetická snaží získat veøejnost na svou stranu už delší
dobu.
„Jde pøedevším o zachování levného tepla
pro ètyøi miliony lidí v ÈR a udržení èi dokonce
zvýšení zamìstnanosti na celém Mostecku. Konec uhlí z lomu ÈSA znamená konec nejlevnìjšího tepla pro polovinu Prahy, pro Strakonice, Otrokovice a další mìsta a podniky. Na Mostecku pøibudou další tisíce nezamìstnaných, jejichž místa jsou navázána na obsluhu dolu i na spotøebu
horníkù,“ øekla mluvèí Severní energetické Gabriela Sárièková Benešová.
O úpravì limitù má 2. února jednat tripartita.
Na jednání vlády má Mládek materiál v rámci
Státní energetické koncepce a surovinové politiky pøedložit do konce bøezna.
pek

Tripartita se
nedohodla
Tripartita se 2. ledna neshodla na žádné z variant prolomení limitù tìžby hnìdého uhlí. Nejdøív
chce mít zprávu o sociálních, ekonomických a
bezpeènostních dopadech jednotlivých možností, a to do konce èervna. Pak se k jednání vrátí. Novináøùm to øekl ministr prùmyslu Jan Mládek (ÈSSD). Pokud by podle nìj kabinet názor
tripartity zohlednil, mohl by o limitech jednat
nejdøív až v létì. Zatímco odboráøi a zástupci zamìstnavatelù po uvolnìní volají, v celé vládì prolomení limitù podporu nemá.
„Obdrželi jsme nejslabší materiál, jaký jsme
kdy k diskusi dostali,“ øekl pøedseda Èeskomoravské konfederace odborových svazù ÈMKOS
Josef Støedula. Oèekává, že kdyby vláda limity
neprolomila, tak pøijde s velmi slušnou kompenzací pro horníky, kteøí na severu Èech pøijdou o
práci.
„Jsme pøesvìdèeni, že hnìdé uhlí je naší
vzácnou surovinou,“ podpoøil úplné prolomení
limitù prezident Svazu prùmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.
Proti jakémukoliv posouvání limitù tìžby hnìdého uhlí se pøi jednání vlády s odbory a zamìstnavateli postavil ministr financí a šéf ANO Andrej
Babiš.
„Pøedstavitelé odborù a zamìstnavatelù jako
by nechtìli vìøit, že pan místopøedseda vlastnì
ani žádné limity mìnit nechce,“ øekl k tomu ministr prùmyslu Jan Mládek. Potvrdil odklad koneèného rozhodnutí vlády. „Pro mì je nejdùležitìjší prosadit aktualizaci státní energetické koncepce, která v zásadì øíká, že nechceme jít cestou plynových elektráren, obnovitelných zdrojù,
chceme rozvíjet jádro a maximálnì využít hnìdé
uhlí, ale není úplnì øeèeno, co to znamená. Tripartita nedospìla ke kompromisu. „Máme rozpracovat sociálnì-ekonomické varianty jednotlivých variant do konce èervna,“ uvedl Mládek.
Debata podle ministra prùmyslu Mládka musí
pokraèovat, protože existují i dva zásadní argumenty pro tìžbu - zamìstnanost a využití uhlí
pro teplárny.
red

Návrat bývalých zamìstnancù
Na Paskovì byla podepsána Dohoda ke KS OKD Dolu Paskov se zatím nekoná
Z Paskovského Zpravodaje...

Po nìkolika mìsíèním jednání byla ve druhé polovinì ledna podepsána Dohoda ke KS OKD, a.s. pro dùlní závod 3 (døíve Dùl Paskov) s platností od 1.2.2015.
Asi nejvìtší zmìnou je jiný zpùsob placení pøíplatku za nerovnomìrnì rozvrženou pracovní dobu (non stop). Novì bude
vyplácen pøíplatek nikoli za hodinovou sazbu, ale paušálnì za smìny odpracované o
sobotì a nedìli. Samozøejmì, že všichni,
co jsme byli u jednání, jsme vìdìli, že tyto
pøíplatky jsou velmi citlivé téma a každá
strana mìla své dùvody pro uzavøení dohody a výsledek je kompromisem obou vyjednávacích týmù. Pro zaèátek je potøeba pøipomenout nìkolik vìcí. Na rozdíl od KS
OKD, která je vyjednaná do roku 2018, se
Dohoda vyjednává každý rok, a protože jako jediný dokument (ani KS OKD, ani Zákoník práce) øeší souhlas zamìstnance s nerovnomìrnì rozloženou pracovní dobou,
bylo povinností tuto dohodu udržet a pokrýt
tak rok 2016. Dalším dùvodem je vývoj poètu zamìstnancù v ? non stopu“. Zatím, co
døív poèty zamìstnancù v tomto režimu
stoupaly, nyní je to obrácenì, pro porovnání
k 1.12.2013 - 704 zamìstnancù
a
k 1.12.2014 - 372 zamìstnancù.

V roce 2015 má poslední kmenové rubání
konèit v 7 mìsíci a poté se odhaduje, že v
režimu “non stop” bude asi 100 zamìstnancù. A protože se stále snižují stavy zamìstnancù, tak i hrozba 10hodinové pracovní doby je stále namístì a opìt je to jen
naše dohoda, kdy musí zamìstnavatel mít
váš souhlas, pokud se bude jednat o nerovnomìrnì rozvrženou prac. dobu. Jinými slovy, o tom jestli bude pøíplatek, rozhoduje vedení, a to tím, že urèí jestli je nutný non stop
nebo ne. A tudíž není-li non stop - není pøíplatek, a to se rovná snížení mezd celého
podniku. Druhou vìcí je, jak se ke zmìnì
postavili jednotlivé úseky. Dohoda byla podepsána ve ètvrtek 22.1. 2015 dopoledne a
jistý úsek už 4sm. nechával podepisovat
souhlasy s tím, že pokud nepodepíšou, budou pøevedení na jiné úseky. A také, že jim
to není nic platné (slušnì øeèeno), že odbory to již podepsaly. Proto uvádíme alespoò
èást znìní dohody a budu chtít vìøit, že tentokrát ji zástupci zamìstnavatele ji dodrží
tak, jak byla øeditelem závodu podepsána.

Situace na trhu práce se zhoršila...

Poèet nezamìstnaných se zvýšil
K 31.01.2015 se v porovnání s pøedchozím mìsícem zvýšil o 1 304 poèet evidovaných uchazeèù o zamìstnání v Moravskoslezském kraji
(MSK) na celkovou hodnotu 85 181. Souèasnì vzrostl o 0,2 p. b. i podíl nezamìstnaných osob. Poèet nahlášených volných pracovních míst se zvýšil o 224, tj. na celkem 5 623.
K 31.01.2015 jme v našem kraji registrovali
dohromady 40 192 žen a jejich podíl na celkovém poètu uchazeèù o zamìstnání byl 47,2 %.
Osob se zdravotním postižením (OZP) bylo evidováno 8 892, tj. 10,4 % z celkového poètu uchazeèù o zamìstnání. Absolventù škol všech stupòù vzdìlání a mladistvých bylo na kontaktních
pracovištích krajské poboèky úøadu práce v
MSK 3 787 a jejich absolutní poèet se nepøetržitì
ètyøi mìsíce snižuje, a tím zároveò klesá i jejich
podíl na celkové nezamìstnanosti. Ten koncem
letošního ledna dosáhl hodnoty 4,4 %.
Podíl nezamìstnaných osob (tj. poèet dosažitelných uchazeèù o zamìstnání ve vìku 15 - 64

let k obyvatelstvu stejného vìku) na ÚP ÈR, Krajské poboèce v Ostravì se k 31.01.2015 zvýšil o
0,2 p. b. na hodnotu 10,0 %.
Na jedno volné pracovní místo pøipadalo v prùmìru 15,1 uchazeèe, z toho nejvíce v okrese
Bruntál (34,1) a Karviná (32,4). Mezi nejèastìji
novì nahlášenými volnými místy v prùbìhu ledna 2015 pøevažovaly pracovní pozice pro pomocné pracovníky ve výrobì, dále pak pro sváøeèe, øezaèe plamenem a pájeèe, øidièe nákladních automobilù, tahaèù a speciálních vozidel a
kuchaøe (kromì šéfkuchaøù) i pomocné kuchaøe.
Z údajù poskytnutých ÚP ÈR, Krajská poboèka v
Ostravì.
redakce ZB
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Po dlouhých mìsících jednání bylo rozhodnuto. Zamìstnancùm Dolu Paskov, kterým bylo umožnìno odejít za prací razièù
na karvinskou èást revíru v roce 2013, nebude umožnìn návrat na Dùl Paskov, pøestože mají smlouvy i pro náš dùl. Naši kolegové razièi paøí mezi špièku v OKD, a proto
zøejmì nebudou z jiných èástí revíru uvolnìní pro svùj mateøský podnik.
red

S mýdlem jsme si vloni užili
Mýdlo - loòský fenomén. Kdyby nìkdo
spoèítal kolik lidí a èasu se této problematice v loòském roce vìnovalo, tak by se pravdìpodobnì zjistilo v pøepoètu na mzdy zúèastnìných, že pùvodní sortiment by vyšel
levnìji. Ale asi je jednodušší, když se nákupem mýdla zaobírají odbory, øeditelé podniku, personální øeditel, provozní øeditel. A
výsledek? Útvar Nákupu a Materiálového
hospodáøe OKD provedl ovìøení na vzorcích ze skladu a nezaznamenali žádné problémy s nedostateèným pìnìním a mydlivostí, ani se sníženou schopností odstraòovat neèistoty. Množství splòuje podmínky KS OKD,a.s. i smìrnice, a pokud si myslíte, že po pár použitích nepìní a neplní to,
co by mìlo mýdlo dìlat, to znamená mýt,
máte ho reklamovat u materiálového hospodáøe. A protože si myslím, že materiálový hospodáø na šachtì má dìlat úplnì nìco
jiného, než pøebírat jednotlivé mýdla, mùžete reklamaci uplatnit na odborech a my ji poté pøedáme hromadnì.
red

Rekvalifikace jsou v oblibì
Více než ètyøicet tisíc (40 477) uchazeèù a zájemcù o zamìstnání absolvovalo bìhem loòského roku nìkterý z rekvalifikaèních kurzù hrazených Úøadem práce ÈR (ÚP ÈR). Za dvanáct mìsícù ÚP ÈR poskytl na rekvalifikace celkem
343 896 395 Kè vèetnì prostøedkù z Evropského
sociálního fondu.
Cílem rekvalifikaèních kurzù je umožnit lidem, kterým hrozí, že pøijdou o práci nebo už
jsou nezamìstnaní, získání nové kvalifikace a
tím pádem i lepších vyhlídek na novou práci.
Aby rekvalifikaèní kurz skuteènì splnil svùj
úèel, musí jeho skladba a zamìøení odpovídat
konkrétní situaci na trhu práce.
Zamìstnanci ÚP ÈR proto prùbìžnì komunikují se zamìstnavateli i s místními samosprávami a monitorují vývoj a potøeby trhu práce tak,
aby rekvalifikaèní kurzy odrážely potøebu praxe.
Èlovìk, který má zájem o kurz hrazený ze strany
úøadu práce, musí splnit nìkolik podmínek. V prvé øadì musí být v evidenci ÚP ÈR, délka evidence pøitom nehraje roli. Dotyèný musí mít také
odpovídající pøedpoklady požadované v rámci
konkrétního kurzu. Napøíklad stupeò vzdìlání,
urèité dovednosti a znalosti, jako je tøeba práce s
poèítaèem, øidièský prùkaz apod.
V neposlední øadì je nutné, aby byl zájemce
zdravotnì zpùsobilý, a to nejen pro absolvování
kurzu, ale také pro výkon nové profese. Mezi klienty je znaèný zájem o kurzy zamìøené na základní a speciální poèítaèové dovednosti, úèetnictví, sváøeèské kurzy nebo o získání øidièských
prùkazù vèetnì tìch profesních.
Pro zmìnu profese nebo další prohloubení
znalostí se nejèastìji rozhodují lidé mezi 20–24
a 35–39 lety, z hlediska kvalifikace jsou mezi
úèastníky kurzù nejvíce zastoupeni uchazeèi s
výuèním listem, maturitou a základním vzdìláním. Zdroj: Právo
red

Jak se bránit proti radikálnímu snížení mzdy
Zamìstnavatel nám snížil normy o 50 %. Nikdo nás pøedem neinformoval, nic jsme nepodepsali má na to zamìstnavatel právo?
Jestliže s tím nesouhlasím, mùžu
odejít ze zamìstnání takøíkajíc na
hodinu, nebo musím dodržet
dvoumìsíèní výpovìdní lhùtu a
pracovat za polovinu mzdy?
Pokud nemáte mzdu sjednanou v pracovní smlouvì, kolektivní smlouvì nebo jiné smlouvì, je její stanovení a zmìna jednostranným právním úkonem zamìstnavatele a nepotøebuje k tomu souhlas zamìstnance. Pro poskytování mzdy, na rozdíl od platu, stanoví zákoník práce pouze
minimální pravidla. Pro mzdu, plat a odmìny z dohod zákoník práce v § 109 obecnì
stanoví, že za vykonanou práci pøísluší zamìstnanci mzda, plat nebo odmìna z dohod za podmínek stanovených tímto zákonem, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní pøedpis jinak. Mzda a plat se poskytují podle složitosti, odpovìdnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti
a dosahovaných pracovních výsledkù.
V § 110 pak zákoník práce stanoví nárok
zamìstnancù u zamìstnavatele za stejnou
práci nebo za práci stejné hodnoty na stejnou mzdu, plat nebo odmìnu z dohody.
Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se
rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovìdnosti a namáhavosti, která
se koná ve stejných nebo srovnatelných
pracovních podmínkách, pøi stejné nebo
srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce. Složitost, odpovìdnost a namáhavost práce se posuzuje podle vzdìlání a
praktických znalostí a dovedností potøebných pro výkon této práce, podle složitosti
pøedmìtu práce a pracovní èinnosti, podle
organizaèní a øídící nároènosti, podle míry
odpovìdnosti za škody, zdraví a bezpeènost, podle fyzické, smyslové a duševní zátìže a pùsobení negativních vlivù práce.
Pracovní podmínky se posuzují podle obtížnosti pracovních režimù vyplývajících z
rozvržení pracovní doby, napøíklad do smìn, dnù pracovního klidu, na práci v noci nebo práci pøesèas, podle škodlivosti nebo obtížnosti dané pùsobením jiných negativních vlivù pracovního prostøedí a podle rizikovosti pracovního prostøedí. Pracovní výkonnost se posuzuje podle intenzity a kvality provádìných prací, pracovních schopností a pracovní zpùsobilosti a výsledky
práce se posuzují podle množství a kvality.
V § 111 zákoníku práce jsou stanovena
pravidla pro minimální mzdu. V odstavci 1
je stanoveno, že minimální mzda je nejnižší pøípustná výše odmìny za práci v pracovnìprávním vztahu uvedeném v § 3 vìtì

druhé. Mzda, plat nebo odmìna z dohody
nesmìjí být nižší než minimální mzda. Do
mzdy a platu se pro tento úèel nezahrnuje
mzda ani plat za práci pøesèas, pøíplatek za
práci ve svátek, za noèní práci, za práci ve
ztíženém pracovním prostøedí a za práci v
sobotu a v nedìli.
V § 113 odst. 4 zákoník práce stanoví, že
zamìstnavatel je povinen v den nástupu do
práce vydat zamìstnanci písemný mzdový
výmìr, který obsahuje údaje o zpùsobu odmìòování, o termínu a místì výplaty mzdy,
jestliže tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitøní pøedpis. Dojde-li ke zmìnì skuteèností uvedených ve mzdovém výmìru,
je zamìstnavatel povinen tuto skuteènost
zamìstnanci písemnì oznámit, a to nejpozdìji v den, kdy zmìna nabývá úèinnosPOMÙCKA: PØÍSTROJ
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ti. Pokud tedy zamìstnavatel tuto povinnost nesplnil, porušil výše uvedené ustanovení zákoníku práce a mùže za to být inspekcí práce postihován.
Zamìstnanec sice mùže podle § 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce okamžitì zrušit pracovní pomìr, jestliže mu zamìstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich èást do 15 dnù po uplynutí termínu
splatnosti, avšak toto ustanovení se týká
pouze ochrany zamìstnancù, kteøí nedostanou vyplacenu mzdu, plat nebo jejich náhradu ve stanovený den a ani do 15 dnù po
uplynutí její splatnosti (tj. jde o jejich vìdomé zadržení). Nejde tedy napø. o situaci,
kdy je zamìstnanci vyplacena mzda nižší,
než mu náleží.
(muš)

Mezi moøskými léèebnými preparáty hrají
stále dùležitou roli léky z moøských øas.
Hnìdé øasy se znaèným obsahem jodu
se tìží zejména u Japonska. Dnes se
z nich získává také øasová kyselina, která
se využívá ke kontrole, jak rychle se
rozpouštìjí tablety v žaludku, a v chirurgii.
Tuto ... (tajenka) a používat napøíklad
jako obvaz nebo zubní vložku.
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