ÈTRNÁCTIDENÍK SDRUŽENÍ HORNICKÝCH ODBORÙ

Z usnesení VIII. Snìmu SHO ve Stonavì
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Odboráøi hodnotili 27. bøezna svou èinnost za poslední roèní období...

Ve Stonavì se konal VIII. Snìm SHO
Takøka šedesátka delegátù se sešla v Domì PZKO ve Stonavì
27. bøezna, aby zhodnotili svou èinnost za uplynulý rok. Tentokrát se akènì všichni sešli už od sedmi hodin, aby naplnili program, který pøipravila
Rada SHO.
Po ukonèení snìmu a vystoupení vedení OKD následovalo totiž od 10 hodin Setkání moravskoslezských horníkù s poslanci, starosty a ministry k problematice
hornických dùchodù.
Jednání snìmu øídící snìmu Štefan Pintér zaèal minutou ticha k uctìní památky
obìtí hornické práce. Po zvolení všech ko-

1.Vyjádøit zásadní nesouhlas s propouštìním zamìstnancù pro nadbyteènost z organizaèních dùvodù a to s ohledem na nepøimìøenì vysoké procento zamìstnaných
zamìstnancù z dodavatelských a agenturních firem.
2.Jednat s vedením OKD,a.s. o výrazném poklesu mezd zamìstnancù.
3.Ve spolupráci se svazovými inspektory bezpeènosti práce OS PHGN øešit problematiku zaøazování zamìstnancù v rámci kategorizace prací.
4.Prosazovat v rámci èinnosti odborových inspektorù bezpeènosti práce maximální dodržování bezpeènosti práce a
vhodných pracovních podmínek.
5. Intenzivnì pokraèovat v jednáních o
možnostech øešení døívìjších odchodu do
dùchodu pro dùlní zamìstnance, kteøí nastoupili do dolu po roce 1992.

ekonomické krize. "Mzdy v rámci OKD jsou
za první dva mìsíce velmi nízko, proto
jsme požádali vedení OKD o jednání k jeStanovisko VIII. Snìmu Sdružení
jich úpravì", sdìlil pøedseda. Kladnì se
hornických odborù k vyjádøením
zmínil o poskytování právní poradny, jež je
pøedsedy ÈMKOS pana Josefa Støezejména nyní využívána mnoha èleny odduly.
borù. K budoucnosti èasopisu Zdaø bùh
sdìlil, že doba se zmìnila a od kvìtna nebuSnìm SHO projednal veøejné vystoupení pøedsedy ÈMKOS pana Josefa Støeduly
ve vztahu k hornickým dùchodùm.
Úèastníci snìmu se shodli na tom, že tímto svým veøejným vystupováním pan Støedula výrazným zpùsobem poškodil úsilí hornických odborù o prosazení døívìjších odchodù horníkù do dùchodu, a to tím, že pøi
souèasném stavu jednání o hornických dùchodech sám rozšíøil okruh zamìstnancù,
kterých by se pøípadný nárok týkal.
Snìm SHO žádá pana Støedulu o nápravu tohoto svého veøejného vystupování a
o pomoc pøi prosazování zmìny dùchodového zákona pro horníky, kteøí zaèali pracovat v dole po roce 1992.
Ve Stonavì, dne 27. 3. 2015

p
Pohled do sálu Domu PZKO ve Stonavì plného delegátù Snìmu SHO...

misí vystoupil svazový inspektor bezpeènosti práce Ivo Kavka se zprávou o BOZP.
Zabýval se hlavnì klíèovými ukazateli, z
nichž kriticky hodnotil poèet 213 registrovaných úrazù, z toho 9 smrtelných. Kladnì
ocenil každodenní èinnost ZIBP i ÚIBP, kteøí se podílí na øešení BOZP v provoze dolu.
Dalším bodem jednání bylo vystoupení
pøedsedy SHO Jaromíra Pytlíka, který pøednesl zprávu o èinnosti. Pøipomnìl nejdøíve
Kolektivní smlouvu vyššího stupnì, která
byla vždy naší oporou, zejména v dobách

de periodicky vydáván. Forma tiskových informací bude øešena operativnì. Odboráøi
mají možnost získávat informace na webových stránkách SHO, které jsou každý den
aktualizovány.
K dìní posledních dní pøedseda Pytlík
sdìlil, že se vystupòovala kampaò za hornické dùchody a po desítkách jednání s ministry a poslanci došlo k prolomení èasových hranic 2008 a 2018, což by mìlo

pokraèování na str.è. 2...

p
Zprávu o èinnosti pøednesl pøedseda SHO
Jaromír Pytlík...

Odboráøi hodnotili 27. bøezna svou èinnost za poslední roèní období...

Ve Stonavì se konal VIII. Snìm SHO
pokraèování ze str.è. 1...
umožnit stovkám havíøù odejít do døívìjšího dùchodu. Vláda schválila úpravu naøízení è. 363/2009 Sb.
"Èeká nás však druhý maratón", øekl Jaromír Pytlík. "Zajistit obdobné podmínky i
pro ty horníky, kteøí zaèali fárat až po roce
1992", dodal.
Po zprávì Revizní komise, kterou pøednesla Milada Kraèmerová, vystoupila hospodáøka SHO Lenka Dulová. Zhodnotila
hospodaøení v roce 2014 a pøednesla návrh rozpoètu pro rok 2015. Delegáti jej bez
pøipomínek schválili.
V následné diskusi vystoupil 1. místo-

pøedseda OS PHGN Jaromír Franta, který
hovoøil zejména o limitech tìžby v severních Èechách. Odbory urèitì podporují jejich úplné zrušení vzhledem k tomu, že tím
dojde k ekonomickému využití uhelných zásob a hlavnì budou zachována pracovní
místa. Zmínil pøitom sousední Nìmecko,
kde došlo ke vzorovému výkupu a pøestìhování celých lokalit.
K otázce prùmyslových zón poznamenal, že ty jsou vždy jenom doplòkem, který
nemùže nahradit plnohodnotnì ztracená
pracovní místa.
Celý snìm byl pak ukonèen usnesením,
které pøednesl místopøedseda Rostislav
Palièka.
redakce ZB

Odboráøi

Sdružení hornických odborù

na 27. bøezna svolali po jednání snìmu ve
Stonavì setkání, na které pozvali ty veøejné èinitele, kteøí podporují jejich snahu zajistit pro horníky možnost odcházet do dùchodu døíve. A tak se sešlo na dvacet poslancù, hejtman MSK Miroslav Novák, vládní zmocnìnec pro MSK a Ústecký kraj Jiøí
Cienciala a pozdìji se dostavili také ministøi

Pozvali jsme poslance,
starosty i ministry
Michaela Marksová a Lubomír Zaorálek.
Pro pøítomné hosty byly pøipraveny materiály, které dokladovaly dùvody, proè by mìli mít horníci možnost odcházet do dùchodu døíve.

Vedení OKD s umírnìným optimismem
Po schválení usnesení Snìmu SHO se po krátké pøestávce dostavilo
vedení OKD vèele s výkonným øeditelem Dale Ekmarkem. Ten poznamenal, že zde byl pøed rokem a je tady zase, což je možno hodnotit jako signál, že firma se drží.
Pøítomným delegátùm promítl nìkolik
“slajdù", které potvrzovaly souèasný stav,
kdy je plnìna tìžba a razièské kolektivy se
také blíží požadované metráži. Ohlednì budoucnosti spoleènosti sdìlil, že hlavní je
stav hotovosti, kde je hranicí 49 milionù euro. V tomto roce by od srpna, kdy bude stav
nejnižší, mìla hotovost narùstat. Pro OKD
je hlavní udržet co nejvìtší podíl tìžby koksovatelného uhlí, který vytváøí zisk. Energetické uhlí spoleènost "potápí", zvláštì
když existují i další vlivy - napøíklad prodeje
energetického uhlí z Polska pod cenou.
Spoleènost by mìla v dalších letech tìžit kolem sedmi milionù tun uhlí s poklesem tìžby až kolem roku 2021. Pøitom by mìla provádìt výbìrovou tìžbu, která bude zamìøena na koksovatelné uhlí.

V další diskusi se hovoøilo o možné tìžbì v dobývacím prostoru Dolu Morcinek, o
dovozech uhlí z USA a jiných lokalit. K dotazu na rùst mezd odpovìdìl ekonomickopersonální øeditel Jan Jurášek, že 14. dubna probìhne s odbory jednání, kde by mìla
být vyhodnocena souèasná situace a závazek z kolektivní smlouvy by mìl být na konci roku splnìn. Delegáti se také v souvislosti s budoucím poklesem tìžby zeptali na
stavy zamìstnancù. K tomu výkonný øeditel Ekmark sdìlil, že snahou je øešit tuto situaci pøirozenými odchody. Proto také OKD
podporuje úsilí odborù o zajištìní možnosti
havíøù odcházet do dùchodu døíve. Za tuto
podporu pøedseda SHO Jaromír Pytlík vedení spoleènosti podìkoval.
redakce ZB

p
Výkonný øeditel OKD Dale Ekmark seznámil delegáty se souèasnou situací i budoucností OKD...

p
Svazový inspektor bezpeènosti práce Ivo
Kavka hovoøil o zdravotním stavu horníkù...

K tìm zdravotním nejdøíve vystoupil svazový inspektor Ivo Kavka, když se zmínil o
vìku dožití horníkù i o rizikových faktorech,
které na nì pùsobí pod zemí - prach, hluk,
vibrace a vysoké teploty. O nákladech na
nezamìstnané a dùchodce pak hovoøil
pøedseda SHO Jaromír Pytlík. Pøipomnìl
pøítomným hostùm a delegátùm, že diskriminováni jsou naopak horníci, když pøispívají do dùchodového systému ze svých vyšších mezd více a pøitom døíve umírají. Náklady na dùchody rozhodnì nepøedstavují
desítky miliard korun, jak se objevilo v médiích. I v té nejménì pøíznivé variantì se celkovì jedná o jednotky miliard v prùbìhu
mnoha let.
Pøedseda Pytlík podìkoval za písemnou
podporu všem starostùm a primátorùm a
pøítomným za jejich úèast. Zvláštì pak ministryni práce a sociálních vìcí Marksové
za její osobní iniciativu.
V následné diskusi vyjádøili postupnì

pokraèování na str.è. 3...

Pozvali jsme poslance,
starosty i ministry
pokraèování ze str.è. 2...
podporu horníkùm hejtman MSK Miroslav
Novák, Josef Hájek (ANO), vládní zmocnìnec Jiøí Cienciala, ministr Lubomír Zaorálek, místopøedseda OPS PHGN Jaromír
Franta, poslanec Miroslav Opálka /KSÈM/.
Ministrynì Marksová øekla, že se jedná o
dílèí úspìch /úprava naøízení vlády
è. 363/2009 Sb./, ale je potøeba prosadit tyto nároky pro všechny horníky. Celý Moravskoslezský kraj potøebuje komplexní øešení pøes zvýšení zamìstnanosti až po pomoc v sociální oblasti.
Setkání ukonèil pøedseda SHO Jaromír
Pytlík slovy: "Chceme vìci øešit s trpìlivostí, dokud ji neztratíme."
red

p
Pøedseda SHO Jaromír Pytlík pøipravil pro poslance, starosty a zástupce vlády názornou
prezentaci k porovnání nákladù na nezamìstnané a hornické dùchodce...

Zmìny v dùchodech pohledem právníka
Zmìny v naøízení vlády 363/2009 Sb. o stanovení dùchodového vìku a
pøepoètu starobních dùchodù nìkterých horníkù, kteøí zaèali vykonávat
své zamìstnání pøed rokem 1993.
Vláda na svém zasedání schválila novelu naøízení vlády è. 363/2009 Sb.
Kterých horníkù se zmìny budou týkat:
Toto naøízení se vztahuje na osoby, které
a) vykonávaly pøed 1. lednem 1993 zamìstnání v hornictví se stálým pracovištìm pod zemí
v hlubinných dolech v I.AA kategorii. Jedná se o všechny hornické profese a technické profese až po
vedoucího úseku (mechaniky, revírníky, zástupce vedoucích úsekù a vedoucí úsekù)
b) odpracovaly v zamìstnání v hornictví celkem aspoò 3 300 smìn, nebo, pokud výkon zamìstnání v hornictví skonèily z dùvodu dosažení nejvyšší pøípustné expozice, odpracovaly v zamìstnání v
hornictví celkem aspoò 3 081 smìn. Poèet tìchto odpracovaných smìn za dobu pøed 1. lednem
1993 se zjistí tak, že poèet kalendáøních dnù zamìstnání v hornictví se vynásobí koeficientem 0,6 a
zaokrouhlí smìrem nahoru.
Za dobu po 31. prosinci 1992 se za odpracovanou smìnu považuje každá smìna, v níž osoba uvedená v písmenu a) po pøevážnou èást vykonávala práci v podzemí podle potvrzení vydaného zamìstnavatelem pro úèely pøiznání dùchodu.
Netýká se to osob, kterým vznikl nárok na hornický dùchod v 55 letech.
U osob, které
a) nesplnily podmínky pro stanovení dùchodového vìku podle § 174 zákona è. 100/1988 Sb., tj.
pøed 1. lednem 1993 neodpracovaly nejménì 14 rokù, 13, 12, 11 let v I.AA pracovní kategorii
avšak pøed 1.1.1993 zaèaly v podzemí pracovat a k dnešnímu dni odpracovaly celkem 3300 nebo
3081 smìn odeète se 5 let, od data, kdy jim vznikne nárok na dùchod . Tyto osoby navíc mohou využít i možnosti odejít do pøedèasného dùchodu ještì o 3 roky døív .
Pøíklad: horník, rok narození 1966, odchod do klasického dùchodu v 65 letech a dvou mìsících,
bude mít nárok na dùchod, pokud odpracoval i tøeba 1 smìnu pøed 1.1.1993 a celkem má odpracováno v podzemí 3.300 smìn nebo 3081 a skonèil výkon práce v podzemí z dùvodu expozice v 60 letech a dvou mìsících, pøi využití možnosti odchodu do pøedèasného dùchodu v 57 letech a dvou
mìsících.
b) splnily podmínky a k 31.12.1992 odpracovaly v I.AA kategorii 14, 13, 12, 11 let a po
31.12.1992 pracovaly v podzemí nadále a dosáhly 3300 nebo 3081 smìn vznikne jim nárok na hornický dùchod v 55 letech a 6 mìsících.
Tyto osoby navíc mohou využít i možnosti odejít do pøedèasného dùchodu ještì o 3 roky , tzn., že
mùže do hornického dùchodu odejít v 52 letech a 6 mìsících.
Odpadla podmínka, že 3300 nebo 3081 smìn pøi odchodu z dùvodu nejvyšší expozice musely dosáhnou do konce roku 2008. Pokud se splní poèet odpracovaných smìn po 31.12.2008
a budou splnìny ostatní podmínky, hornický dùchod bude pøiznán.
Navíc se již vyøešila nesrovnalost, zda i u tohoto typu dùchodu pro tento typ dùchodu konèí
veškeré výhody rokem 2018.
Na hornické dùchody podle 363/2009 Sb. se nevztahoval ani nevztahuje rok 2018. V tomto smìru byly informovány pøíslušné OSSZ i Èeská správa sociálního zabezpeèení Ministerstvem práce a
sociálních vìcí.
Pokud budou splnìny podmínky na hornický dùchod podle naøízení vlády è. 363/2009 Sb. po roce 2018, bude hornický dùchod pøiznán.
Bližší informace mùžete dostat na právní poradnì, na kterou je nutno se telefonicky objednat na
tel. èísle: 777 55 62 67.
JUDr. Marie Piekarzová

Za celý loòský rok se pak prùmìrná mzda zvýšila o 608 korun na 25 686 korun, což je reálný
rùst o dvì procenta.
V podnikatelské sféøe se prùmìrná mzda zvýšila nominálnì o 1,9 procenta, reálnì o 1,4 procenta, v nepodnikatelské sféøe vzrostla nominálnì o 3,8 procenta, reálnì o 3,3 procenta, uvedl
ÈSÚ.
Témìø dvì tøetiny lidí ale na prùmìrnou mzdu
nedosáhnou. Medián mezd 22 847 korun vzrostl
proti stejnému období pøedchozího roku o 2,6
procenta, u mužù èinil 24 847 korun, u žen byl
20 552 korun.
Nejvyšší prùmìrné mzdy jsou v Praze, kde lo-

Prùmìrná mzda v Èesku
stoupla o šest set korun
ni ve ètvrtém ètvrtletí meziroènì stouply o 163 korun na 34 625 korun. Pùlprocentní rùst se v pøípadì hlavního mìsta rovnal inflaci, reálnì tedy
mzdy zamìstnancù v Praze stagnovaly.
Druhé nejvyšší mzdy jsou ve Støedoèeském
kraji, loni ve 4. ètvrtletí vzrostly o 2,7 procenta na
26 839 korun. Po Praze a støedních Èechách je
nejvyšší prùmìrná mzda v zemi v Jihomoravském kraji, kde vzrostla o 2,4 procenta na 26 550
korun.
Nejnižší v zemi podle údajù statistikù zùstává
prùmìrná mzda v Karlovarském kraji, kde ve
ètvrtletí stoupla o 3,5 procenta na 23 596 korun.
Jihoèechùm se v loòském ètvrtém ètvrtletí meziroènì zvýšila prùmìrná hrubá mzda o 855 korun na 24 816 Kè. Po odeètení inflace se platy na
jihu Èech reálnì zvýšily o 3,1 procenta, za celostátním prùmìrem zaostaly o 2384 korun.
Mzdy v Moravskoslezském kraji vzrostly ve
ètvrtém ètvrtletí loòského roku oproti stejnému
období roku 2013 o 1,9 procenta na 25 137 korun, ve Zlínském kraji o 3,6 procenta na 24 289
korun.
Ekonomické oživení podle nìj pøináší výrazné zlepšení situace na trhu práce, které se však
rozhodnì neprojevuje výrazným tlakem na zvyšování mezd.
„Vývoj mezd je tak i nadále velmi umírnìný a
rozhodnì nijak nepodkopává konkurenceschopnost ani finanèní výsledky firem. Na druhé stranì
ovšem stále tlumí rùst spotøebitelské poptávky a
tlumí i inflaci, která tak zùstává hluboko pod cílem centrální banky,“ dodal expert Dufek.
Zdroj: novinky.cz

Porušování zamìstnaneckých a odborových práv v roce 2014...

Ústavní soud se zastal propuštìného zamìstnance
V závìru každého roku projednává Rada ÈMKOS neradostnou zprávu
o tom, jak, kde a v èem jsou v ÈR porušována zamìstnanecká a odborová práva.
Také loòská informace není pøíliš radostné
ètení, ale náladu èeským zamìstnancùm mohla
zlepšit informace, kterou v prosinci pøinesla média a kterou výše uvedená zpráva nestaèila zaznamenat. Jde o prùlomovou kauzu, která má
šastný povzbudivý konec. Ústavní soud se totiž
zastal zamìstnance bojujícího proti výpovìdi z
èeské poboèky nìmecké firmy.
Dotyèný jako dùkaz neoprávnìného propuštìní pøedložil nahrávku s nadøízeným, kterou
Krajský soud v Brnì vyhodnotil jako nepøípustnou s odvoláním na ochranu soukromí. Ústavní
soud však pøípad vyhodnotil zcela opaènì a nahrávku vyhodnotil jako obranu slabší strany v pracovnìprávním sporu. Ústavní soud konstatoval,
že nahrávky pøedkládané zamìstnanci v pracovnìprávních sporech nelze paušálnì v dùkazním
øízení odmítat s odkazem na ochranu soukromí.
Justice musí vždy brát na zøetel, zda pøevažuje
zájem na ochranì soukromí, nebo ochrana zamìstnaneckých práv.
Stopa Topolánkovy a Neèasovy vlády
Situaci v oblasti porušování práv zamìstnancù a odborových práv pøíznivì ovlivòuje skuteènost, že na rozdíl od pøedchozích pravicových
vlád je Sobotkova vláda naklonìna pozitivnímu
pøístupu k tématùm, která jsou z pohledu ochrany zamìstnancù dùležitá. Významným signálem
zmìny ze strany nové vlády je revitalizace èinnosti Rady hospodáøské a sociální dohody. Z pohledu období roku 2014 však doznívají i v novém
legislativním procesu pøístupy v duchu neoliberální ideologie vnesené do nového obèanského
zákoníku, které v sobì skrývají potenciál negativních dopadù na zamìstnance, jejich práva a
ochranu.
Pøíkladem takového návrhu právního pøedpisu je návrh zákona o statusu veøejné prospìšnosti, jehož cílem je podrobit všechny nevládní a
neziskové organizace zvláštnímu soudnímu øízení. ÈMKOS návrh uvedeného zákona zásadnì
odmítá vzhledem k tomu, že by výraznì zhoršil
možnost organizací neziskového sektoru, vèetnì odborových organizací. Vláda pod tlakem
ÈMKOS pøípravu uvedeného zákona zastavila.
Bohužel, bez ohledu na zmìnu vlády, pokraèuje trend stupòování tlaku ze strany zamìstnavatelù na práva zamìstnancù, a to jak v
„legislativní sféøe“, tak zejména v praxi. Øada
vlastníkù velkých spoleèností napø. zneužila
možnosti, kterou jim dal nový zákon o obchodních korporacích, a v rámci zmìn svých základních dokumentù v prùbìhu roku 2014, které bylo
tímto zákonem uloženo provést do poloviny roku
2014, zrušila institut zastoupení zamìstnancù v
dozorèích radách, který je v evropském kontextu
dùležitým prvkem úèasti zamìstnancù na øízení
podnikù.
Nevyplácení mezd žene zamìstnance do
exekucí
Nìkteøí zamìstnavatelé bohužel i v roce 2014
pokraèovali ve své praxi zneužívání strachu zamìstnancù ze ztráty zamìstnání jak v oblasti odmìòování, tak v oblasti pracovních podmínek. V
záøí se uskuteènila napø. stávka v „kyperské“ spo-

leènosti nìmeckých vlastníkù POLDI Kladno na
protest proti zdržování, popø. nevyplácení mezd,
která po složitých navazujících jednáních mezi
odbory a zamìstnavatelem nakonec skonèila
úspìchem.
Ani v loòském roce nebyly výjimeèné pøípady,
kdy jsou zamìstnanci pøijímáni v nìkterých subdodavatelských firmách bez øádné pracovní
smlouvy „na zkoušku“. Vyžaduje se po nich výkon práce, aniž by byli náležitì proškoleni, dostali potøebné ochranné pracovní prostøedky a
byla jim øádnì vyplácena mzda. Dùsledky tohoto
postupu jsou pro zamìstnance velmi tíživé - napøíklad stále èastìjší problémy s pùjèkami od nebankovních subjektù, s osobními bankroty èi exekucemi.
Ukazuje se, že zejména menší spoleènosti,
vlastnìné napø. „podnikateli“ pøicházejícími ze
zemí bývalého Sovìtského svazu, nepovažují
právo a právní povinnosti za závazné a mají tendenci si vytváøet „vlastní interní pravidla“ zamìstnávání zcela mimo rámec zákoníku práce.
Je bohužel realitou, že zamìstnanci pod tlakem své velmi obtížné situace, kdy nutnì potøebují získat prostøedky k obživì, na podmínky diktované zamìstnavateli pøistupují. Oznamují tyto
pøípady orgánùm inspekce práce èi odborùm vìtšinou až v pøípadech, kdy jejich zamìstnavatel
„zmizí“ nebo jim zcela pøestane vyplácet mzdu.
Neubývá pøípadù, kdy za odvedenou práci zamìstnanci vùbec nedostanou zaplaceno nebo
jsou z práce vyhozeni, napø. za smyšlené porušení právních povinností, pod pohrùžkou požadování velké náhrady škody èi jiných sankcí.
Zákaz odborù
Bohužel nejsou výjimeèné pøípady, kdy zamìstnavatelé zamìstnancùm brání vstupovat
do odborù èi zakládat odbory, popøípadì usilují o
propuštìní zamìstnancù, kteøí jsou odborovými
funkcionáøi. Nicménì se zamìstnanci se proti minulosti pøece jen již o nìco èastìji zaèínají této
praxi bránit. Kromì uvedeného pøípadu v Poldi
Kladno napøíklad ZO OS KOVO metalurgie
TATRA v øíjnu s podporou více než dvou tøetin zamìstnancù vyhlásil jednohodinovou stávku na
podporu požadavkù na navýšení tarifní složky
mzdy všem zamìstnancùm zamìstnavatelù Tafonco, a.s., a Taforge, a.s., o 500 Kè. Také tato akce skonèila úspìšnì. V øíjnu byla ohlášena stávka odborovými organizacemi pùsobícími v Èeských aerolinií týkající se pøipravovaného propouštìní pilotù a palubního personálu této letecké spoleènosti. Ke stávce nakonec nedošlo díky
dohodì odborù s vedením ÈSA.
Typické pøíklady porušování práv zamìstnancù
Závislá práce – zamìstnavatelé nutí zamìstnance i pøes zpøísnìný postih ze strany státu ukonèit pracovní pomìr a poøídit si živnostenské povolení s tím, že s nimi následnì bude nadále spolupracovat v rámci „obchodní èinnosti“ vykonávané tìmito zamìstnanci v rámci statutu
osoby samostatnì výdìleènì èinné (švarcsystém).
Prekérní formy práce – zamìstnavatelé nutí

uchazeèe o zamìstnání, popø. zamìstnance v
pracovním pomìru na dobu neurèitou pøijmout
pro nì ménì výhodné pracovní podmínky (dohody o pracích mimo pracovní pomìr, pracovní pomìry na dobu urèitou, agenturní zamìstnávání)
výmìnou za pøíslib udržení práce.
Nehlášená práce – zamìstnavatelé nutí zamìstnance i pøes zpøísnìný postih ze strany státu pracovat za odmìnu vyplácenou v hotovosti,
aniž by zamìstnání ohlásil správci danì a orgánùm pøíslušným podle pøedpisù o zdravotním a
sociálním pojištìní, popøípadì pracovat jen za
minimální mzdu s tím, že jim èást mzdy zamìstnavatel vyplácí „na ruku“.
Pracovní doba a doba odpoèinku – zamìstnavatelé èasto nerespektují maximální limity pøesèasové práce zamìstnavatelem.
Odmìòování – pokraèuje protiprávní praxe
øady zamìstnavatelù spoèívající v neplacení
pøesèasové práce, nevyplácení zákonných pøíplatkù, nerespektování nejnižších úrovní zaruèené mzdy, vyskytují se i pøípady nevyplácení
mezd v øádných termínech, pøípady vyplácení
èásti mzdy, popøípadì celé mzdy v hotovosti. Ve
veøejných službách a správì dochází k diskriminaci v odmìòování zamìstnancù v pøípadì, kdy
zamìstnavatelé využívají tarify s rozpìtím; výše
tarifù je v praxi v souèasné dobì urèována bez
pøedem stanovených kritérií a pravidel, což vede
k rozdílnému odmìòování zamìstnancù pøi výkonu práce stejné hodnoty (dochází k rozporu s §
110 zákoníku práce).
Kolektivní vyjednávání – pomìrnì èasté
jsou pøípady neposkytování souèinnosti ze strany zamìstnavatele, odmítání, popøípadì bezdùvodné prodlužování vyjednávání apod. (§ 8 zákona è. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání). Vyskytují se však bohužel i pøípady, kdy kolektivní
vyjednávání blokuje skuteènost, že se nedaøí dosáhnout dohody o spoleèném postupu na stranì
více odborových organizací pùsobících u zamìstnavatele (nìkdy pøitom vyjednávání blokuje
odborová organizace úèelovì za tím úèelem vytvoøená zamìstnavatelem a složená napø. z nìkolika manažerù spoleènosti).
Svoboda odborového sdružování – nerespektování odborové organizace jako zástupce
zamìstnancù, tlak na ukonèení èinnosti odborové organizace jejím rozpuštìním, popø. vystoupením vìtšiny jejích èlenù tak, aby odborová organizace následnì nesplòovala podmínku tøí zamìstnancù v pracovním pomìru u zamìstnavatele.
Rovné zacházení – pokraèuje praxe diskriminace agenturních zamìstnancù, popø. zamìstnancù vykonávajících práci v jiných formách prekérních pracovnìprávních vztahù,
zejména v odmìòování proti kmenovým zamìstnancùm zamìstnavatele vykonávajícím
srovnatelnou práci.
Sledování zamìstnancù – stále èastìji se vyskytují pøípady monitorování pohybu zamìstnancù v prùbìhu pracovní doby (i vèetnì odchodù na WC) a pøípady, kdy zamìstnavatel chce
pracovníkùm pøidìlit nové telefonní pøístroje, které obsahují GPS lokátor, aby mohl prakticky nepøetržitì, tj. i mimo pracovní dobu, monitorovat
pohyb svých zamìstnancù, aniž by si k tomu vyžádal jejich souhlas. (Vyšlo v SONDÁCH Revue
è. 1/2015)
Jana Kašparová
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