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Situace v kolektivním vyjednávání je stále složitá...

Blíží se konečné rozhodnutí
Lhůta dle § 12 odst. 2 zákona o kolektivním vyjednávání, tj.
lhůta, kdy se řízení před zprostředkovatelem považuje za neúspěšné, pokud kolektivní spor není vyřešen, končí dne
8.11.2013.
Protože zaměstnavatel doposud
odmítá návrh zprostředkovatele, lze
předpokládat, že toto jednání bude
neúspěšné. Čeká nás tedy hlasování, zda přijmeme návrh zaměstnavatele, nebo půjdeme do stávky. Toto
hlasování se bude konat na všech lokalitách (závodech) od 4.listopadu
2013 až do 7. listopadu 2013. Stávku lze vyhlásit v případě, že hlasování se zúčastní nejméně 50 % zaměstnanců a z toho 2/3 musí vyslovit
souhlas se stávkou. Podpisové archy se uschovají na jednotlivých ZV
a mohou být vydány pouze pro účely

soudu v případě pochybnosti o zákonnosti stávky.
Dle § 22 „Zákona o kolektivním
vyjednávání“ č. 2/1991 Sb., v době
účasti na stávce nepřísluší účastníku stávky mzda ani náhrada
mzdy.
Kolektivní smlouva OKD a.s. na
roky 2014-2018 (návrh zaměstnavatele):
(Tento návrh je ze dne 29. října
2013. Jednání budou ještě probíhat
dne 30. až 31. října, což je po uzávěrce „ Zdař Bůh“)

- kolektivní smlouva je uzavírána
na roky 2014 až 2018,
- zvýšené odstupné bude sníženo při přijetí sociálního programu
podle odpracovaných let a bude od
1násobku až po 4násobek, součtově maximálně 10násobek (původně až 12násobek),
- odchodné při ukončení pracovního poměru dohodou ze zdravotních důvodů (všeobecné choroby)
bude sníženo a bude max. 3násobek,
- odchodné při skončení pracovního poměru dohodou z důvodu odchodu do starobního důchodu se
ruší,

pokračování na str.č.2
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Předseda SHO Ing.J.Pytlík předal redakci článek, který uvádíme výše...

Úsekoví inspektoři z Dolu Karviná se školili
Na svém pravidelném ročním školení se v zařízení Barborka
u Dolu Karviná 25. října 2013 sešlo takřka 40 úsekových inspektorů bezpečnosti práce.
Hned v úvodu vystoupil předseda
základní odborové organizace
Z.Stronček, který se zabýval současným děním na závodě a popsal i
stav kolektivního vyjednávání. Za dané situace, kdy svůj návrh řešení
předložil dokonce zprostředkovatel,
budou o dalším dění rozhodovat sami zaměstnanci formou referenda,
které by mělo proběhnout na začátku listopadu.
O povinnostech pracovníků a předáků hovořil ve svém vystoupení
bezpečnostní technik Ing.R.Novot-

ný, který přítomné seznámil také s
dosavadní úrazovostí na Dole Karviná. Při 103 evidovaných a 46 registrovaných pracovních úrazech bylo
dosaženo úrazové četnosti 7,49.
Na slova bezpečnostního technika navázal ve svém vystoupení závodní inspektor bezpečnosti práce
J.Waloszek, který se soustředil na
zkvalitňování spolupráce s úsekovými inspektory zejména v důlním provoze. Dále se věnoval evidenci, šetření a odškodňování pracovních úrazů. V dalším bloku přednášek vy-

To je poprvé, co si ten můj šprýmař na apríla
ze mě nevystřelil...

Demokratické zamyšlení o volbách
Navzdory všemu, co zde pravicová vláda, včetně přípravy církevního tunelu, napáchala v posledních letech, lze pozorovat, že média ve většině více či méně fandí pravici. Předvolební snahy médií jsou umocňovány trapností snah převážně pravicových
politiků a také mnohých takzvaných umělců.
Jsme svědky beznadějného ódesáckého bratro-poslanecko-vražedného zápolení
o kroužky voličů, provázeného pomluvami a nactiutrháním. Nevěřícně slyšíme či čteme nestoudně drzá slova Kalouska. Snížení chudoby prý bylo zásluhou (dle Kalouska
obdivuhodné) práce Drábka. Věřte nevěřte, skutečně to prohlásil. A to vše je korunováno ztrátou sebeovládání církevního potentáta Duky v rozhlasovém vysílání a článkem ohledně strachu, volbami vyděšeného exministra obrany, Vondry. Mimo jiné a
možná i pro tunel zvaný ProMoPro.
V této souvislosti umím pochopit mnohé naše umělce. Chovají se racionálně, naprosto stejně, jako v totalitní době. Dle přísloví „čí chleba jídáš, toho písně zpívej“. Mistr Kája by to mohl dosvědčit.
Méně již chápu pubertální a postpubertální mládež. Nám, když za komunistů, za
mlada, ve školách a sdělovacích prostředcích, něco neustále vtloukali do hlav, tak
jsme tomu nevěřili a vzdorovali tomu. Pochybovali jsme, dělali si z toho legraci, odmítali to. Ale dnes? Dnes permanentní, mnohdy přihlouplé antikomunistické propagaci
ve školách i v médiích, mladí bezvýhradně věří (alespoň podle médií to tak vypadá). U
mládeže opačný efekt prozatím asi nefunguje. Je až smutně komické, když mladí lidé,
kteří v totalitní době ještě nebyli ani narozeni, se snaží zasvěceně poučovat o tom, jak
hrozně a těžce se nám v době té nesvobody žilo.
Paradoxní na nynějším volebním klání je, že jediná politická strana působící od vzniku ČR bez přestávky v parlamentu, která ještě (odmyslíme-li otazník u volby prezidenta Klause) zásadním způsobem své voliče nezklamala, je KSČM. Možná to je i složením její voličské základny, která nevymírá ale naopak, rozšiřuje se. Dlužno dodat, nedostala až tak velikou šanci zklamat je.
Přišel den, kdy se voliči rozhodují, zda a komu dají svůj hlas. ODS rozložena bojuje
o kroužky sama se sebou. Kalouskova strana TOP 09 již nebude rozesílat fiktivní složenky na strašení státním dluhem. A rozhodně nebude rozesílat ani složenky na vytvořený dluh plynoucí z církevních restitucí, které s nebývalou vehemencí protlačila přes
koalici a následně i přes parlament.
Od stran Okamury a Babiše lze očekávat leccos, v negativním i pozitivním duchu.
Od ČSSD a KSČM, po otřesné vládě pravice lze očekávat politiku levicovou.
Co říci závěrem?
Klopotné, zločinné vládnutí pravicové koalice dokonale zprofanovalo pojem pravice. Na rozdíl od mnohých, více čí méně zřetelných snah či náznaků médií, lze konstatovat toto. Slušní lidé z řad voličů pravice se již nemusí stydět za volbu levicové strany.
Lidé by měli volit se zřetelem na vlastní prospěch, na prospěch vlastní kapsy. Nikoli volit ve prospěch příjmů horních deseti tisíc, ve prospěch multimilionářů, ve prospěch
vlastníků velkých firem a vysoce přeplácených manažerů. Neměli by volit proti vlastním zájmům, ve prospěch nejbohatších a v neprospěch vlastní.
Pokud by voliči tuto jednoduchou úvahu vzali v potaz, neměla by pravice ani z poloviny takovou šanci, jaká jí po schválení velkorysého a podivně nejasného zákona o církevní restituci a po jejím tříletém bezuzdném řádění a rozkrádání ještě zbyla.
Luděk Prokop

stoupila JUDr.M.Piekarzová, která
opět zdůraznila nutnost evidence
každého pracovního úrazu. Zabývala se také uznáváním nemocí z povolání a jejich odškodňováním. V souvislosti s možností vyhlášení stávky
také vysvětlila přítomným inspektorům všechny vazby se zákony tak,
aby případná stávka byla v souladu
s platnou legislativou. Na její slova
navázali svazoví inspektoři bezpečnosti práce Ing.I.Kavka a Ing.V.Potomák, kteří hovořili zejména o tom,
kdo se stávky může zúčastnit, aby
nedošlo k ohrožení majetku nebo životů zaměstnanců. Seznámili pří-

pokračování na str.č.2
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Pohled do sálu zařízení Barborka, kde ÚIBP absolvovali své pravidelné školení...

Situace v kolektivním vyjednávání je stále složitá...

Blíží se konečné rozhodnutí
pokračování ze str.č.1
- stabilizační odměny zůstávají,
věrnostní podle zákona samozřejmě taky,
- penzijní připojištění zaměstnanců a doplňkové penzijní spoření zůstávají zachována,
- poukázky pro zaměstnance na
nákup sportovních, léčebných, rekreačních a kulturních aktivit zůstávají zachovány,
- tarify zůstávají nezměněny, tedy stejné jako v roce 2013,
- přídavek na dovolenou a Vánoce je zrušen a nahrazen tzv.
„Podíly na zisku“,
- pro rok 2014 jsou navrhovány podíly na výsledku hospodaření společnosti. V případě, že by společnost
byla ve ztrátě, pak by podíly nebyly.
Zjednodušeně řečeno - až při zisku
900 mil. Kč by byly výdělky srovnány
na úroveň roku 2013, při vyšším zisku by pak byl realizován nárůst
mezd,
- nově jsou navrhovány tzv.
„Bonusy za bezpečnou těžbu“ ve
výši 2 % ze základní mzdy za odpracovanou dobu. Hodnocení bude čtvrtletní a bonus bude doplacen za progresivní plnění,
- nově jsou navrhovány také
tzv. „Bonusy za dodržení plánované těžby“ ve výši 2 % ze základní mzdy za odpracovanou dobu.

Hodnocení bude čtvrtletní a bonus bude doplacen za progresivní
plnění,
- pro roky 2015 až 2018 už platí
ustanovení „Kolektivní smlouvy vyššího stupně“, což znamená minimálně růst mezd o inflaci,
- prémiové řády budou na
„Karvinské části OKD“ sjednoceny a
budou předloženy společně s kolektivní smlouvou, na sjednocení prémiových řádů bude přidáno 1,5 % objemu mzdových prostředků navíc.
Protože sazby prémií jsou velmi odlišné, tak i přes navýšení na toto sjednocení může dojít u některých zaměstnanců ke snížení sazby prémií,
- ostatní nároky zůstávají nezměněny,
- zaměstnavatel dodrží KS
2013, tzn. bude doplacen přídavek na dovolenou, bude vyplacen
přídavek na Vánoce a rovněž budou v roce 2013 zachovány poukázky!
Další průběh jednání ke kolektivní smlouvě:
- do 31. října 2013 bude dopracován konečný návrh zaměstnavatele
na znění kolektivní smlouvy,
- dne 1. listopadu bude zveřejněn konečný návrh zaměstnavatele
včetně sjednocených prémiových řádů,
- hlasování, zda je návrh zaměstnavatele pro zaměstnance přijatel-

Úřad práce dává šanci
mladým absolventům škol
Na 450 absolventů škol z řad nezaměstnaných posílilo dočasně řady pracovníků
Úřadu práce ČR (ÚP ČR). Prostřednictvím personální agentury ManpowerGroup
s.r.o. dává ÚP ČR mladým lidem šanci získat na určitou dobu práci, a tím pádem i tolik
potřebnou praxi. V období od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 se ÚP ČR připojuje k dalším zaměstnavatelům v rámci 14 regionálních projektů financovaných z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a zaměřených na podporu zaměstnání mladých lidí bez praxe. Ty Úřad práce ČR realizuje už od července 2013 prostřednictvím
svých krajských poboček pod souhrnným názvem Odborné praxe pro mladé do 30 let.
Podstatou nově spuštěné spolupráce, díky které si mohou mladí lidé snížit svůj handicap na trhu práce, je vytvoření společensky účelného pracovního místa přímo na pracovištích Úřadu práce ČR a následně zaměstnávání těžko umístitelných absolventů
škol. Vytipované uchazeče, celkem jich může ÚP ČR zařadit do projektu 465, osloví
agentura ManpowerGroup a nabídne jim pracovní poměr na dobu určitou. Doba takto
sjednaného pracovního poměru se pohybuje v rozmezí 6 – 12 měsíců.
Jako první dostali šanci získat místo lidé, kteří jsou v evidenci ÚP ČR déle než 4 měsíce. Pokud se v této skupině neobjeví vhodní kandidáti, je možné vybírat i mezi uchazeči s kratší dobou evidence, ale bez předchozí získané praxe. V případě, že ani oni nevyhoví požadavkům Úřadu práce ČR, nabízí agentura novou práci těm absolventům,
kteří mají pracovní zkušenosti v souhrnné délce maximálně dva roky od doby, co ukončili studium. „Kdo jiný by měl zaměstnat naše uchazeče, když ne Úřad práce ČR?“ upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková. „A protože jako státní organizace nemůžeme tyto lidi zaměstnávat sami, využili jsme zákonné možnosti a vybrali v řádném
výběrovém řízení agenturu, která nám tolik potřebné pracovníky poskytla.“
„Vývoj ekonomiky za poslední 4 roky měl mimořádně negativní vliv na mladé lidi na
trhu práce. Vzniká tu „ztracená generace“, která již nikdy nemusí najít cestu na trh práce. Jsou v začarovaném kruhu – bez praxe je nikdo nechce, ale praxi nemají kde získat. Možnost nalézt první pracovní uplatnění ve státní instituci je pro některé z nich jediná možnost, jak se z tohoto kruhu vymanit,“říká generální ředitelka ManpowerGroup
s. r. o. Jaroslava Rezlerová.
ber

Úsekoví inspektoři ...
pokračování ze str.č.1
tomné s klíčovými ukazateli úrazovosti a bezpečnosti práce za 9 měsíců letošního roku a zaměřili se na mimořádné události /převažují samovznícení a horské otřesy/, ke kterým
v OKD dosud v letošním roce došlo.
Věnovali se rovněž chorobám z povolání a jejich příčinám, preventivním prohlídkám a dalším tématům
souvisejícím s provozem dolu. Nakonec zdůraznili důležitost dodržování
bezpečnostních předpisů, technologických postupů a vyhledávání rizik.
Problematikou větrání a celého
větrního systému dolu se zabýval ve

zdař bůh
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svém vystoupení vedoucí větrání
Ing.P.Molnári a širokou škálu informací pak doplnil znalostmi z oblasti
geomechaniky horského masivu geomechanik dolu Ing.J.Recmaník.
Celé školení bylo v odpoledních
hodinách ukončeno aktivem bezpečnosti, kterého se za vedení závodu zúčastnil bezpečnostní náměstek Ing.M.Konečný. Ten podal informace k plánu těžby a investic pro Závod Důl Karviná na rok 2014. V závěru aktivu proběhla diskuze zúčastněných a zodpovězení dotazů k problematice bezpečnosti. Celá akce
splnila svůj význam – rozšířit a zlepšit znalosti ÚIBP v oblasti BOZP tak,
aby je mohli uplatnit v důlním provozu.
redakce ZB

ný, tedy hlasování ke stávce, začne
dne 4. listopadu 2013 a bude ukončeno dne 7. listopadu 2013 ve 14
hodin,
- výsledky hlasování budou vyhlášeny dne 8. listopadu nejpozději ve 14 hodin,
- v případě, že zaměstnanci odmítnou stávku, dojde k podpisu
„Kolektivní smlouvy OKD“ předložené zaměstnavatelem,
- budou-li zaměstnanci souhlasit
se stávkou, budeme pokračovat v
souladu se zákonem a dojde k přípravě stávky. Vyjednávání za této situace však není vyloučeno,
Žádáme všechny zaměstnance, aby se vyjádřili hlasováním k
možnosti stávky, ať už kladně či
záporně. Kdo se nezúčastní hlasování, bude považován za osobu, která souhlasí s návrhem zaměstnavatele!
Bližší informace budou zaměstnacům podány na jednotlivých ZV.
Ing.J.Pytlík, předseda SHO

E

konomická hlediska by neměla zůstat jedinou prioritou firem a podniků u nás. Na stejnou úroveň bychom měli stavět
ochranu zdraví i životního prostředí a vysoké standardy bezpečnosti práce, které
se budou uplatňovat na všech firemních
úrovních. Přispět k tomu má i program
„Bezpečný podnik“, který sedmnáctým
rokem realizuje ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) spolu se Státním úřadem inspekce práce (SUIP).
Náměstek ministra práce Roman
Chlopčík a generální inspektor Státního
úřadu inspekce práce Rudolf Hahn v Kaiserštejnském paláci v Praze předali tradiční ocenění šestnácti společnostem,
které splnily podmínky programu. Platné
osvědčení „Bezpečný podnik“ tak má v
současné době celkem 76 společností,
které i v rámci tohoto programu usilují o
vyšší úroveň kultury práce, pracovní pohodu a vytváření podmínek pro zavedení
a uplatňování integrovaného systému řízení.
„Vítám, že pro oceněné podniky není
zajištění bezpečnosti práce pro zaměstnance jen povinností danou zákonem,
ale i dobrovolným závazkem manage-

Další firmy získaly
titul Bezpečný podnik
mentu k vytváření neustále se zlepšujících podmínek na pracovištích,“ říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček.
„Národní program „Bezpečný podnik“
přispívá k pozitivním změnám v postojích
zaměstnavatelů i zaměstnanců, a to ve
smyslu posilování jejich odpovědnosti za
vlastní zdraví a zdraví těch, jež mohou
být jimi vykonávanou prací ohroženi,“ doplňuje náměstek Chlopčík.
Osvědčení „Bezpečný podnik“ nově
obdržely společnosti: HOLLANDIA Karlovy Vary, a.s., Elektrárna Dětmarovice,
a.s., Elektrárna Chvaletice a.s., PREdistribuce, a.s., SYNER, s.r.o., Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., BETONOVÉ
STAVBY – GROUP, s.r.o., Pražská energetika, a.s., SÚS Královéhradeckého kraje a.s., ČEZ, a.s., KOMAS, spol. s r.o., Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.,
ČEZ Distribuční služby, s.r.o., SD - Kolejová doprava, a.s., Steel Center Europe,
s.r.o., Alpiq Generation (CZ) s.r.o.
Stále větší zájem o tento program ukazuje, že bezpečnost práce je i v době ekonomické krize v popředí zájmu společností. Je také příslibem pro budoucnost,
přispívá ke snižování počtu pracovních
úrazů a také ke snížení nemocnosti zaměstnanců, a tím aktuálně i výhledově
pomáhá zvyšovat jejich kvalitu života.
Prevence navíc může významně uspořit
náklady, snižuje totiž ztráty z pracovních
úrazů a nemocí z povolání, které jsou v
České republice každoročně vyčísleny
částkou v rozmezí 20 - 30 miliard korun.
Zdroj: esondy

p
Snímek delegátů konference odborářů ze Závodu Důl ČSM...

Proběhla konference ZO Dolu ČSM
Symbolickou minutou ticha k uctění památky pracovníků, kteří v roce 2013
tragicky zahynuli při výkonu práce v hornictví, byla zahájena 15.10.2013 výroční konference základní odborové organizace Dolu ČSM ve Stonavě. Předseda závodního výboru Ing. Jaroslav Vlach přivítal v úvodu kromě téměř stovky delegátů i představitele hospodářského vedení - ředitele Dolu ČSM
Ing. Boleslava Kowalczyka, zástupce Klubu důchodců a ostatní hosty, nechal schválit program konference a řídil volbu pracovních komisí. Ředitel Dolu ČSM zhodnotil v krátkém vystoupení hospodářské výsledky šachty v uplynulé části roku, zdůraznil obtížnou těžební situaci i nejistotu na trhu s uhlím,
poděkoval zaměstnancům za vynaložené úsilí při plnění náročných pracovních úkolů a popřál všem hodně zdraví, pracovních úspěchů a optimismu do
budoucna. Následovala rozsáhlá zpráva předsedy ZV o činnosti odborové organizace od poslední konference, která se konala 19. prosince 2012 a pak
místopředseda ZV Štefan Pintér přednesl konferenci návrh ZV na změnu stanov základní organizace, který byl přijat. Po zprávě o dosavadním hospodaření ZO v roce 2013 a návrhu rozpočtu na rok 2014, přednesené hospodářkou ZO Marií Páskovou, následovala zpráva předsedy revizní komise ZO Jaroslava Zwardoně o kontrolní činnosti, přičemž konference obě zprávy vzala
na vědomí a rozpočet schválila. Pro nadcházející volby do odborových orgánů byl schválen úplně nový volební řád, se kterým seznámil delegáty předseda ZV. Nezvykle bohatá (a místy ostrá) následná diskuse (24 diskusních příspěvků) byla zaměřena především na právě stanovami schválenou změnu
organizační struktury ZO, na přípravu voleb a na pracovní a mzdové podmínky zaměstnanců. Po přijetí závěrečného usnesení konferenci ukončil předseda ZV, který poděkoval všem za účast a spolupráci a jako obvykle požádal
delegáty, aby o průběhu a závěrech konference informovali členy svých odborových úseků.
Ing. Jaroslav Vlach, předseda ZV OS Dolu ČSM, místopředseda SHO

Situace ve zdravotnictví je opravdu kritická...

Zdravotníci vstoupili
do stávkové pohotovosti
Dnem 9. října 2013 vstoupil Odborový svaz zdravotnictví a
sociální péče ČR do stávkové pohotovosti. O vyhlášení stávkové pohotovosti rozhodla 8. října výkonná rada OS, která je
nejvyšším orgánem svazu mezi sjezdy.
Výkonná rada vyhlášením stávkové pohotovosti reaguje na neřešené naléhavé problémy ve zdravotnictví, včetně lázeňství, a v sociální
péči. Na kritickou situaci, kdy mnoha
nemocnicím hrozí ještě v letošním roce krach, některé lázně již zkrachovaly a mnohé další jsou tím vážně
ohroženy, odborový svaz opakovaně upozorňoval ministra zdravotnictví Martina Holcáta, premiéra Jiřího
Rusnoka a na jednání tripartity i dal-

ší ministry.Obdobně vážná je situace také v pobytových zařízeních sociálních služeb.
Výkonná rada OSZSP ČR zároveň pověřila předsedkyni Dagmar
Žitníkovou, aby se dotázala předsedů politických stran, které pravděpodobně zasednou v Poslanecké sněmovně, jak konkrétně budou kritickou situaci ve zdravotnictví a v sociálních službách řešit.
redakce ZB

ČSSD podporuje hornický
důchod v 55 letech !
Odboráři ze Základní organizace OS PHGN Dolu Paskov se 23. října odpoledne setkali s místopředsedou ČSSD Lubomírem Zaorálkem. Vzájemně se
informovali o situaci v OKD, stavu vyjednávání kolektivní smlouvy a o představách sociální demokracie na řešení situace v revíru v případě, že ve volbách získá dostatečně silný mandát. Odboráři také otevřeli otázku hornických důchodů. ČSSD chce tuto otázku řešit a souhlasí s vyjádřením senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, který projednával petici o předčasných hornických důchodech. Ten ji shledal jako oprávněnou s tím, že
„pokládá dosavadní právní úpravu za nedostatečnou a žádá ministra práce a
sociálních věcí, aby zvážil přípravu novely zákona o důchodovém pojištění,
kterou byl stanoven důchodový věk horníků a ostatních mimořádně zatěžovaných profesí, poměrně s ohledem na odpracovanou dobu s tím, aby nepřevýšil 55 let věku.“
red

Důchodci poraženecké
Čeká je mnohaleté vězení? náladě nepodléhají
Švýcarský soud poslal bývalé manažery MUS za mříže...

Federální soud ve Švýcarské Bellinzoně vynesl rozsudek v ostře sledované kauze privatizace MUS.
Bývalé manažery Jiřího Diviše a Marka Čmejlu poslal za podvod a praní špinavých peněz do vězení na 46, resp. 48
měsíců. Antonín Koláček má strávit za
mřížemi 52 měsíců, toho soud navíc
uznal vinným i z porušení povinností při
správě cizího majetku. Oldřicha Klimeckého pak soud poslal do vězení na 37 měsíců za opakované praní špinavých peněz a Petra Krause na 16 měsíců. Kraus
a Koláček byli ihned zadrženi, ostatní nebyli na nedávném vynesení rozsudku přítomni. Poslední obžalovaný – 86letý Belgičan Jacques de Groote - dostal pouze
peněžitý trest.
Uvedený verdikt není zatím pravomocný, odsouzení se mohou odvolat k
nejvyšší švýcarské soudní instanci, Federálnímu tribunálu. Tento soud se ale zabývá především tím, zda nižší soudy nejednaly v rozporu s federálními zákony - nezkoumá meritum případu.
Odsouzení také dostali různě vysoké
peněžité tresty, hrozilo jim až pětileté vězení. Soud jim ale nakonec uložil o něco
mírnější tresty, než žádala prokuratura.
Pětice však požadovala zproštění viny
ve všech bodech a uvolnění prostředků
zablokovaných ve Švýcarsku. Švýcarské
úřady jim - stejně jako již zesnulému Luboši Měkotovi - zablokovaly peníze, akcie a další aktiva v hodnotě asi 660 milionů švýcarských franků (asi 13,9 miliardy
korun).
Z této částky by mohlo Česko dostat tři
miliardy, alespoň to navrhovala švýcarská prokuratura jako kompenzaci. Dalších šest miliard by pak mohly dostat
nástupnické firmy MUS. Advokát Marek
Procházka, který u soudu zastupuje stát,
sice neočekával, že by soud Česku takové odškodné přiklepl, jsou prý i další možnosti, jak se k nim dostat. O peníze chtějí
advokáti bojovat žalobami u dalších švýcarských soudů.
Podle komentátora Respektu Ondřeje
Kundry jsou tresty na základě shromážděných důkazů přiměrené. "Myslím si, že
švýcarská prokuratura velmi precizně

zdokumentovala vyvádění peněz z MUS
přes různé firmy a neprůhledné schránky
do zahraničí," uvedl Kundra ve Studiu
ČT24. Bývalí manažeři prý tvrdili, že nešlo o nelegální převzetí společnosti a že
žádné peníze z MUS nevyváděli, švýcarská prokuratura však podle Kundry prokázala opak.
Pětice je obviněna také v Česku
Bývalí manažeři a majitelé MUS Antonín Koláček, Marek Čmejla, Jiří Diviš, Oldřich Klimecký a Petr Kraus čelí obvinění
také v Česku, konkrétně ze zneužití informace a postavení v obchodním styku při
privatizaci firmy v roce 1999. Svým jednáním měli od ČR získat akcie za zjevně
nepřiměřenou kupní cenu. Podle žalobce tím státu způsobili škodu přes 1,6 miliardy korun. V úterý rozšířilo ministerstvo
financí trestní oznámení v celé kauze.
Obvinění prý totiž kontrolovali firmu o rok
dříve, než veřejně prohlašovali. Tato informace přitom měla zásadní význam na
výši nabízené kupní ceny a také na rozhodování české vlády, uvedl mluvčí ministerstva Ondřej Šrámek.
Policie pětici podezřívá z toho, že z
MUS vyvedla 150 milionů dolarů, tedy
přes tři miliardy korun, které pak využila
na nákup akcií MUS. Loni v říjnu jim přibylo obvinění z podvodu při privatizaci této firmy v roce 1999. Podle žalobce způ-

sobili státu škodu přes 1,6 miliardy korun.
Obvinění společně s nimi čelil také miliardář Luboš Měkota. V jeho případě však
bylo stíhání zastaveno, neboť v březnu
zemřel.
Pro českou větev je dnešní verdikt z
Bellinzony důležitý: "Existuje princip, který zakazuje někoho odsoudit dvakrát pro
stejný skutek, a v tomto směru může být
to rozhodnutí švýcarského soudu důležité a může vést případně i k zastavení
trestního stíhání u nás," vysvětloval včera dozorující státní zástupce Petr Šereda. Současně dodal, že bude muset zastupitelství počkat na pravomocný rozsudek, pak si musí vyžádat písemné vyhotovení rozsudku a podle toho rozhodne o
dalším postupu.
Verdikt švýcarského soudu je prý ale
dobrou zprávou i pro českou stranu. "Rozhodnutí švýcarského soudu potvrzuje, že
i ta právní konstrukce, se kterou jsme přišli v České republice, je správná a že nešlo o mylný názor," poznamenal Šereda.
Podle Ondřeje Kundry padá politická
odpovědnost na bývalou Zemanovu vládu, která privatizovala velký podíl MUS.
"Tady je problém, že vláda disponovala
konkrétními informacemi a důkazy, že
může být společnost tunelována, nicméně v té době nijak nekonala," tvrdí
Kundra. Zdroj: Ct24

Vyslovil politování nad faktem, že
jednání výboru se nemohla zúčastnit z důvodu nemoci část členů a tak
se mu nálada zlepšila, když mu jeho
kolegové popřáli k narozeninám.
Předseda pak informoval o zasedání Výkonného výboru ADO, který
nemohl nechat bez povšimnutí současnou situaci v OKD. Vystoupili zde
také místopředseda ČMKOS V.Pícl
a odborový expert JUDr.V.Samek,
aby přítomné seznámili s děním v odborech a o připravovaných změnách
souvisejících s novelou Občanského zákoníku od 1. ledna 2014.
Předseda Bajtek v dalším bodě
programu ocenil Nadaci OKD, která
významnou měrou přispívá na činnost klubů hornických důchodců ze
zlikvidovaných šachet celého revíru.
Představitelé Nadace OKD se také
zúčastňují pravidelně Valných hromad KVD. Předseda Bajtek rovněž
omluvil neúčast europoslance
V.Mlynáře na jednání výboru pro zaneprázdněnost, ale určitě by se měl
zúčastnit zasedání 18. listopadu.

V závěru jednání KVD se pochopitelně hovořilo o nastávajících volbách, programech stran a jejich slibech. V diskusi pak přítomní konstatovali, že právě sliby o majetkových
přiznáních a zrušení anonymních akcií měly ve svých programech mnohé strany za posledních 23 let, ale k
jejich prosazení nedošlo. „Takže je
možno anonymně podvádět a
krást,“ dodal v poslední větě předseda Bajtek.
-jn-
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Předseda KVD Karel Bajtek...

Senioři si pochutnali
na bramboráčcích
p
Bývalý ředitel MUS A.Koláček bude mít pravděpodobně dost času přemýšlet...

Na placení hotovostí v obchodech jsou zákony...

Pytel mincí vám neprojde
I když se pro mnohé z nás platba kartou za nákup v obchodě
stala běžnou součástí života, často se nevyhneme situacím,
kdy musíme zaplatit hotově. Řešení některých z nich dokonce
určuje Zákon o oběhu bankovek a mincí. Například vás mohou v obchodě odmítnout, budete-li platit více než 50 kusy
mincí.
Před nedávnem zaujala čtenáře zpráva o australském řidiči, který přišel zaplatit pokutu za špatné parkování 1200 mincemi. I přesto, že požadovanou výši pokuty uhradil, byl pokladní odmítnut, takové
množství mincí nemohla přijmout. Článek vyvolal diskusi i dotazy, jak je to s placením hotovostí v České republice.
Platíte větším počtem mincí
Budete-li chtít za zboží v obchodě či
za provedení nějaké služby (například
ostříhání u kadeřníka) zaplatit větším počtem mincí, můžete tak učinit, pokud jich
nebude více než 50 kusů. S větším počtem byste už mohli narazit. Zákon o oběhu bankovek a mincí totiž říká, že
„právnické i fyzické osoby jsou povinny
přijmout až 50 kusů mincí v rámci jedné
platby, a to bez ohledu na jejich nominální hodnotu.”
Pochopitelně stejná situace platí i v
opačném případě. Bude-li vám pokladní
vracet více než 50 kusů mincí, můžete odmítnout je přijmout.
Nicméně, jak redakci Práva ujistili zástupci velkých obchodních řetězců, vycházejí u pokladen svým zákazníkům
vstříc, a pokud je to z provozního hlediska možné, přijímají jakékoliv množství
mincí.
Abyste této situaci předešli, máte také
možnost v kterékoliv pobočce banky si vyměnit mince za hotovost (či opačně).
Podle zákona jsou totiž ČNB a obchodní
banky povinny bezplatně vyměnit až do
100 kusů jedné nominální hodnoty, pokud předložíte bankovky a mince roztříděné podle nominálních hodnot.

V Havířově se 14. října pravidelné zasedání Koordinačního
výborů důchodců OKD /KVD/. Jednání již tradičně řídil předseda KVD K.Bajtek.

Platíte větším počtem bankovek
Pro platbu větším počtem bankovek
však neplatí žádná omezení. Můžete tedy zaplatit libovolným počtem bankovek,
stejně tak vám jich může být zpět vráceno neomezené množství.
Jedno však mějte na paměti, podle Zákona o omezení plateb v hotovosti nesmíte v obchodě v hotovosti zaplatit více
než 350 tisíc korun. Bude-li platba vyšší,
musíte ji provést bezhotovostně.
Potřebujete minci na vozík či
rozměnit
Mnozí zákazníci pak automaticky zamíří za pokladní, aby jim na minci do vozíku rozměnila. Jejich cesta je zbytečná.
„V případě, že si zákazník nic nekupuje, pokladní nesmí pokladnu otevřít.
Rozměnit drobné na vozík si mohou naši
zákazníci na pokladně na hlavních informacích,” uvedla pro Právo Pavla Hobíko-

vá ze společnosti Globus. Stejných pravidel se drží i v ostatních hypermarketech. Podobně narazíte i v případě, budete-li chtít rozměnit bankovku vyšší nominální hodnoty za menší. Obchody to z
bezpečnostních důvodů neprovádějí.
Platíte malý nákup velkou bankovkou
Chcete si koupit pár drobností za několik korun a v peněžence máte jen několikatisícovou bankovku. Vzhledem k tomu,
že zákon obchodníkům nenařizuje, že
musí za každou cenu vyjít zákazníkovi
vstříc, může se stát, že vám pokladní, která nebude mít dostatek hotovosti na vrácení, odmítne bankovku převzít.
V prodejnách obchodních řetězců by
vás ale situace, kdy vás pokladní s velkou bankovkou odmítne, potkat neměla.
„Pokladní má povinnost vrátit na jakoukoliv hodnotu bankovky, a to i přesto, že
je její nominální hodnota mnohem vyšší
než uskutečněný nákup,” upřesnila pro
Právo Jana Pikardová ze společnosti
Tesco Stores ČR. Nemá-li pokladní dostatek hotovosti, musí zavolat pokladní
dohled, který zajistí, aby měla dostatečnou rezervu.
Bankovka není úplně v pořádku
Pokud vám pokladní vrátí bankovku,
která je neplatná, můžete ji pochopitelně
odmítnout. „Zákazník nemusí přijmout
ani bankovku, u níž nemůže vyloučit, že
se jedná o padělek. Také nemusí převzít
bankovku, která je poškozená, například
natržená, vypraná a podobně,” uvedla
pro Právo Petra Vlčková z České národní
banky.
„U pokladních platí, že můžou odmítnout bankovku, která je neplatná nebo není celá. Můžou také odmítnout převzít
bankovku, která je nestandardně poškozená, například ohořelá, zetlelá, zašpiněná od krve, roztržená na více než dva
kusy a podobně,” doplnila Vlčková.
Zdroj: Novinky, Právo

Jen co si nedávno zajeli členové jednoho z karvinských městských klubů seniorů,
jak už mnozí znají jeho klubovnu nedaleko rájeckého „Skleníku“ nasbírat hříbečky na
Hrčavě, sešli se nedávno ve své útulné klubovně pochutnat si nejen, ale především,
jak se píše i v jejich letošním plánu činnosti, na bramboráčcích. V jejich kuchyňce je,
jaksepatří okořeněné a moc chutné, připravily naše členky, paní Miluška Kempná a
Gertička Sznapková. Bylo to jako v té známé písničce Muziky bez kapelníka, co Jirka
Čeporan zpíval, že: „Měl masný nos i uši…“. Tak nám všem ty bramborové placky šmakovaly. Pochopitelně, že po nich nám chutnala i nějaká ta štamprlička či vínečko, nu
prostě podle chuti každého ze zaplněného klubu, co nám servírovaly další z obětavých
členek paní Helenka Oczedlá a Anička Hutníková. Nezůstalo jen u konzumace bramboráčků či jiného občerstvení. O skvělou zábavu se, jak vždy u podobných akcí tohoto
rájeckého MKS, postaralo „Duo-Antico“ Ericha a Lenky. A uvidíme se dokonce i na karvinském Polaru. To když paní Monička se svým kameramanem natočili jistě, jako vždy
skvělou, tentokráte bramborákovou reportáž.
V tomto MKS na ul. V Aleji se, jak už jistě mnozí vědí, se scházejí senioři různých
profesí, ale zejména ti, co se kdysi upsali černému podzemí okolních šachet. Bylo jich
mnoho i na té „bramborákové“ zábavě. Byli tam třeba i manželé Ota a Jitka Niezgodovi, co to do svého klubu nemají až tak daleko. Bydlí totiž na Pokroku a oba také kdysi
pracovali na šachtě. Bezmála čtyřiačtyřicet let na Barboře, ona v lampovně napřed kdysi na Hohenegeru, a on na Barboře jako mechanik v učňovském úseku a poté na sociálním odboru této už zaniklé šachty. V tomto rájeckém klubu seniorů jsou zatím jen tři
roky, ale přihlásili se do této skvělé party hned poté, co se před třemi léty na Pokrok přistěhovali a od přátel slyšeli jen samé příznivé ohlasy.
Jistě se v tomto kolektivu dobře bavili i zástupci karvinského Magistrátu, náměstek
primátora Ing. Dalibor Závacký a šéfka jeho sociálního odboru Mgr. Martina Smužová,
které hned v úvodu spolu s ostatními přivítala paní Alena Klaisová, předsedkyně rájeckého MKS. Letos jistě ještě společně zvládnou i plánovanou ochutnávku vždy dobrých koláčků, k čemuž jim opět zahraje „živá“ muzika, místní šachový turnaj i s jeho vyhodnocením a opět, jako každoročně mezi nás přijde i Mikuláš. Nu zkrátka, už se opět
máme každý z nás na co těšit.
Text a foto: J. Břoza
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Obětavé seniorky při přípravě chutných bramboráků...

Aktuální témata pro tuto dobu...

Novinky ve srážkách ze mzdy
Došlo letos k nějakým změnám
týkajícím se srážek ze mzdy?
Vzhledem k tomu, že podle nařízení vlády č. 482/2012 Sb. došlo ke
zvýšení částky normativních nákladů na bydlení (v roce 2013 tato částka činí 5687 Kč), zvýší se tím i základní nezabavitelné částky, které
nelze zaměstnanci srazit.
Vyplývá to z nařízení vlády
č. 595/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde je mimo jiné uvedeno: „Základní částka, která nesmí
být podle § 278 občanského soudního řádu sražena povinnému z měsíční mzdy, je rovna úhrnu dvou třetin součtu částky životního minima
jednotlivce) a částky normativních
nákladů na bydlení pro jednu osobu
podle zvláštního právního předpisu

ZE SVĚTA
HORNICTVÍ
Víte něco o lithiu?

Dacia Duster ve Franfurtu 2013
Duster /snímky nahoře/ s novým přeplňovaným motorem, navigací, v kůži, s
tempomatem a parkovacími senzory. Jak se nám líbí?
Dacia Duster prošla drobnou retuší, která se dotkla exteriéru i interiéru. Palubní deska byla významně přepracována. Najdeme tu novou kapličku s přístroji i přepracovaný
středový panel. Změny nejsou nikterak převratné, plasty jsou stále tvrdé, nicméně celek vypadá přeci jen zase o kus lépe.
Novinkou ve výbavě je zabudovaný navigační systém, pro Duster bylo dosud možné pořídit pouze přenosnou navigaci. Umístění obrazovky navigace není z ergonomického pohledu právě nejšťastnější, řidič musí klopit zrak až někam k úrovni kolene.
Ano, při jízdě s pěknou spolujezdkyní si alespoň prohlédnete kolínko, přenosná navigace však byla v tomto ohledu (trochu paradoxně) zkrátka lepší. Ideální není ani úhel
natočení obrazovky: protože se na ní díváte z výšky, bylo by příjemné, kdyby byla lehce „položena“ či alespoň natočena k řidiči a nebyla ve zcela svislé poloze. To by si však
samozřejmě vynutilo rozsáhlejší změnu v interiéru, protože se zástavbou navigačního
systému se při navrhování interiéru vozu před nějakými pěti lety dost jistě nepočítalo.
Stejně tak se nejspíše nepočítalo s ovládáním elektrického stahování oken z řidičových dveří a vidíte: i toto vylepšení faceliftovaný Duster přináší. Z pohledu zákazníka a
srovnání s konkurencí jde rozhodně o vstřícný krok. Objednat si dále můžete také celokožené provedení, tempomat nebo parkovací senzory. Nová maska a čirá optika vypadají pěkně, Duster zachytil „nástup“ Yetiho. Tak trochu jsme čekali, zda s faceliftem zmizí i levné otevírání pátých dveří, dotykový senzor se však nekoná.
Pod kapotou Dusteru nyní najdeme moderní přeplňovaný agregát 1.2 TCe 125, tedy dvanáctistovku s výkonem 92 kW a točivým momentem 205 N.m ve dvou tisících
otáčkách. Ostatní motorizace v nabídce zůstávají. Do prodeje se omlazený Duster dostane v listopadu, ceny zatím zveřejněny nebyly. Podle našich informací se s nimi však
příliš hýbat nebude. Zdroj: auto.cz

Fosilní lesník mezi horníky KPHMO
V pondělí 14.října proběhla v loutkovém sále KDPB v Havířově další beseda Klubu přátel Hornického muzea Ostrava s názvem „V zeleném království
pěti kontinentů“ pana prof. Ing. Ericha Václava, DrSc - emeritního lesníka
OSN. V úvodu předseda pobočky vzpomněl nedávného úmrtí našeho člena
Ing.J.Taklu, CSc a následně popřál říjnovým jubilantům.
Bezprostředně následovala beseda našeho rodáka „kolonyjňoka“ ze Suché a velice akčního člověka. Během své pedagogicko-vědecké dráhy na lesnické fakultě v Praze (1953-1990) byl vyslán na 4 zahraniční expertízy do tropických zemí, kde pracoval jako expert OSN. Jeho cesty protkaly celou zeměkouli doslova po pěti kontinentech. Začínal v 60. letech v Africe, kde se v této
rušné době střídaly vlády tak rychle, že si mnohdy na poslední chvíli stihl sbalit kufry a odejít od započaté práce. Podobně to bylo v Bangladéši, kdy museli
experti uprchnout na volné moře a nouzově hledat loď, která by je odvezla do
bezpečí. Klidnější byly dva projekty ve Vietnamu a v Laosu, kde po něm dokonce pojmenovali jednu vyhlídku. Za svého působení vychoval několik generací lesních odborníků nejen u nás. Besedu doprovázela videoprojekce,
kdy jsme mohli shlédnout skupiny nejvyšších sekvojí, nejširších sekvojovců
a následně nejstaršího stromu, borovice pichlavé ve věku více než 4800 let.
V besedě zazněly i vzpomínky na dětství a mládí v hornických koloniích. Kolonie ho vlastně doprovázely po celý život. Narodil se v hornické kolonii, na studiích žil na privátě v dělnické kolonii a na svých cestách prošel bývalými koloniemi, Německa, Holandska a Francie a jak konstatoval nedávno, Havířov je
vlastně ta největší hornická kolonie. Jeho činorodost charakterizuje fakt, že v
průběhu letošního roku vydal
celkem pět publikací a další má
připraveny k vydání. Jedna z
nich bude i o Baníku Ostrava,
kterého je velkým fandou a taky
pamětníkem. Čas vyměřený
pro besedu uběhl jako vždy
rychle a pokračování bylo při pivečku v místní kavárně Varieté.
Děkujeme znovu našemu rodákovi za příjemně strávené odpoledne a přejeme hodně sil do
p
Profesor Václav /na snímku vpravo/
další činnosti.
-jns jedním ze svých kamarádů...

Chemický prvek lithium je na řezu stříbrobílý, lesklý, lehký, velmi měkký, neušlechtilý kov. Společně se sodíkem,
draslíkem, rubidiem, cesiem a franciem
patří mezi alkalické kovy.
Výskyt lithia v přírodě
V přírodě se elementární lithium jako
prvek nevyskytuje, nachází se pouze ve
sloučeninách, ve kterých je výhradně jednomocné. Doprovází sodík a draslík. Průměrný obsah lithia v zemské kůře je 65
ppm. Přírodní lithium je směsí dvou stabilních izotopů. Nejdůležitějšími minerály
lithia jsou eucryptit LiAlSiO4, spodumen
LiAlSi2O6, amblygonit (Li,Na)Al(PO4)
(F,OH), petalitLiAlSi4O10 a lepidolit
K(Li,Al)3(Si,Al)4O10(OH,F)2. Ostatní nerosty lithia jsou poměrně vzácné, např. trifylín LiFePO4a cinvaldit KLiFeAl[(F,OH)2|AlSi3O10].
Největší obsah lithia ze všech nerostů
(26,76 % Li) má griceit LiF. Celkem bylo
popsáno 131 nerostů s obsahem lithia.
Těžba a zásoby
Pro průmyslovou těžbu mají největší
význam ložiska lithia v jezerních sedimentech a solankách v Chile a USA. Většina průmyslově využitelných zásob lithia se nalézá v Chile (7,5 Mt), USA (4
Mt), Číně (3,5 Mt), Bolívii (1,5 Mt), Austrálii (1 Mt) a Argentíně (850 kt). Roční těžba nerostů lithia se pohybuje okolo 40 kt.
Roční světová produkce kovového lithia
v roce 2012 dosáhla úrovně 37 kt.
Celosvětové těžitelné zásoby lithia se
odhadují na 34 Mt čistého kovu. V Evropě jsou největší, doposud neověřené, zásoby lithia v Srbsku - více než 1 Mt. Významné zásoby lithia jsou i v ČR. Žíly cinvalditu v kyselých žulách v okolí Cínovce
a Krupky (evidované ložisko Cínovec-jih)
ukrývají 112 700 t lithia.
Výroba lithia
Výroba lithia se provádí tavnou elektrolýzou eutektické směsi 55% LiCl a 45%
KCl. Elektrolytická výroba lithia probíhá v
otevřených elektrolyzerech při teplotě
420°C, pracuje se s napětím 6,5 V, proudová hustota dosahuje hodnoty 20 A. Na
železné katodě se vylučuje téměř čisté lithium s malou příměsí draslíku.
Slitiny
Lithium jako kov nalézá uplatnění jako
součást lehkých slitin, zejména pro leteckou a kosmickou techniku. Slitiny s obsahem lithia se vyznačují nízkou hustotou,
vysokou pevností, značným modulem
pružnosti a velmi vysokou kryogenní
odolností.
Využití lithia a jeho sloučenin
Významnou úlohu sehrálo lithium při
vývoji a výrobě termonukleárních zbraní.
Pomocí jaderných reakcí se z lithia připravuje izotop vodíku 3H - tritium, které je
palivem pro termonukleární fúzi. Deuterid lithia LiD zároveň slouží v termonukleární pumě jako stabilní nosič a zásobník
deuteria - druhé látky nutné k uskutečnění termonukleární reakce. První prakticky využitelná (vešla se do letadla) vodíková bomba, sovětská RDS-6s akademika Sacharova, byla v roce 1952 vyrobena s využitím lithia a jeho hydridu.
Zdroj: prvky.com

(dále jen, nezabavitelná částka') na
osobu povinného, a jedné čtvrtiny nezabavitelné částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné. Částka normativních nákladů
na bydlení pro jednu osobu se stanoví pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci od 50 000 do
99 999 obyvatel.“
Příklad:
a) životní minimum jednotlivce od
1. 1. 2012 = 3410 Kč
b) normativní náklady na bydlení
= 5687 Kč
Celkem: 3410 + 5687 = 9097 Kč
Jak je výše uvedeno podle nařízení
vlády č. 595/2006 Sb., které obsahuje konkrétní způsob výpočtu částek,
jež nesmějí být sráženy ze mzdy povinného, tomu nesmějí být sraženy
tyto dvě složky základní nezabavitelné částky:
a) 2/3 na osobu povinného: 2/3 z
9097 = 6065 Kč,
b) 1/4 na každou osobu, které je
povinen poskytovat výživné:
1/4 z 6065 = 1516 Kč.
(zr)
Existuje lhůta na vyřízení dědictví?
Chtěla bych se zeptat, jakou čekací lhůtu má notář na vyřízení dědictví? Od září do teď pořád čekám na ukončení dědictví po otci.
V prosinci jsem doložila poslední
informace plus účty z bank, které
jsem ještě našla, a bylo mi řečeno,
že je nemohou najít, takže zas se
to prodlouží. Jenomže táta umřel
v červnu a dluh na byt mi roste.
Má notář na to nějakou určitou dobu na vyřízení tohoto dědictví?
Notář žádnou lhůtu k vyřízení dědictví nemá. Některá řízení jsou
skončena během pár měsíců, někdy
OBTOČIT

NÁTURA

NAPADENÍ ASIJSKÁ
ZEMĚ

PROTIKLAD

HESLO

ZABIJAČKOVÁ
POCHOUTKA
JEDNOTLIVÝ
FILMOVÝ
ZÁBĚR

to trvá i několik let - záleží na tom, jak
s notářem spolupracují všichni dědicové, jak se podaří sepsat všechen
majetek, kdy udělá znalec znalecký
posudek např. na nemovitost atd.
Podle toho, co píšete, je vše zcela v
normě.
Návrat kolegyně po mateřské
dovolené
V současné době pracuji jako
vedoucí učitelka v MŠ. Po MD se
má vrátit kolegyně, která dříve tuto funkci vykonávala. Musí se vrátit kolegyně na funkci vedoucí učitelky, nebo může být zařazena jako řadová učitelka? Vedení je s
mou prací spokojeno víc, co pro
to může ředitelka školy udělat?
Nejsem si jistá, zda dotaz formulujete správně - zda se má opravdu
jednat o návrat do práce po mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené; mezi tím je poměrně velký rozdíl.
Nastoupí-li zaměstnankyně po
skončení mateřské dovolené v době, po kterou je oprávněna čerpat
mateřskou dovolenou (tj. po uplynutí
22 týdnů od porodu) do práce, zařadí je zaměstnavatel na jejich původní práci a pracoviště. Jestliže se do
práce vrací zaměstnankyně po rodičovské dovolené, nemá již zaměstnavatel povinnost ji zařadit na její původní práci a pracoviště. V těchto případech platí obecná povinnost přidělovat práci podle pracovní smlouvy.
Tedy, v tomto případě záleží na obsahu vlastní pracovní smlouvy dané
kolegyně - jakým způsobem měla
pracovní pozici upravenu a hlavně,
kdy konkrétně se tedy do práce vrací. Zdroj: pravnik.cz

Společné pěstování některých
zeleninových druhů na jednom záhoně
podporuje ... (tajenka). Některé kombinace
rostlin přispívají k omezování škůdců
a uplatňují se při biologickém pěstování
zeleniny bez chemických ochranných
prostředků. Například cibule odpuzuje
pochmurnatku mrkvovou, bazalka běláska
zelného, tymián květilku a jiné.
FRANINICIÁLY
COUZSKÝ SADY
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KOSTELKY DADAISTA
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