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PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM
Děkuji upřímně všem zaměstnancům, kteří se zodpovědně zúčastnili voleb do dozorčí rady.
Především moc děkuji zaměstnancům, kteří mi dali svůj hlas a důvěru, čehož si velice vážím. Pokud se nemýlím,
tak jsem první žena v historii hutě v dozorčí radě za zaměstnance a je to pro mne obrovský závazek. Během
tříletého funkčního období budu dělat vše proto, abych odvedla jen poctivou a svědomitou práci pro zaměstnance
a prosperitu firmy.
Děkuji všem za gratulace po vyhlášení výsledků, jak jistě vnímáte, je to i vaše vítězství, když váš hlas nebyl
zbytečný. Moc si toho vážím a udělám vše, jak nejlépe budu moci. Děkuji funkcionářům odborů za pomoc
v kampani a děkuii také za práci volební komisi.
Díky naší dvoustranné Dohodě při prodeji je v Dozorčí radě nyní i zástupce státu a dva zástupci za zaměstnance,
celkový počet členů je nyní 6.
Jsme v nelehkém období, nemáte dojednánu kolektivní smlouvu a na trzích se nám nedaří.
Je potřeba rozběhnout investice, které se zatím jen slibovali a je nutné koupit Tameh.
To vše nyní máme před sebou. Pokud jako zaměstnanci budete mít nějaký podnět, ráda se s vámi setkám
a budeme hledat řešení.
Sobolová Alena

POKUD PŘIPADNE SMĚNA NA DEN STÁTNÍHO SVÁTKU, NELZE
URČIT DOVOLENOU?
Pracuji v nepřetržitém provozu, kdy se střídají dvanáctihodinové směny (denní, noční a 2 dny volna). Pokud
připadne pracovní směna na den státního svátku, nelze určit dovolenou. Pokud zaměstnavatel dá zaměstnanci
na jeho žádost volno v tento den na místo směny, která mu vychází na státní svátek, nekrátí se pak ani počet
odpracovaných směn (hodin). Tato směna není samozřejmě zaměstnavatelem placena a nemá nárok ani na
náhradní volno, protože nepracoval. Přesto zaměstnanec dostane volno na svou žádost, pokud není narušen
chod pracoviště. Je tento postup správný?
To je v naprostém pořádku. Za prvé je třeba si uvědomit, že dovolenou určuje zaměstnavatel. A ten ji určit
může, nebo nemůže a důvod ani nemusí zaměstnanci vysvětlovat. Pokud se týká svátku, tak podle § 219 odst.
2 zákoníku práce platí, že připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým
pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené. Určil-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno za práci
přesčas nebo za práci ve svátek tak, že by připadlo do doby dovolené, je povinen určit mu náhradní volno na
jiný den. Z toho důvodu Vám zaměstnavatel dovolenou určit nemůže, protože kdyby ji určil, musel by Vám
v kalendářním roce poskytnout o jeden den dovolené více, protože dovolená v den svátku se nezapočítává do
výměry dovolené. Váš zaměstnavatel tedy postupuje jediným možným způsobem, který umožňuje současná
právní úprava.
Pokračování na str. 3
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JAK JE TO S VÝPOVĚDÍ ZE
ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ, KDYŽ
JSTE V PRÁCI OMEZENI JEN
ČÁSTEČNĚ?
Zákoník práce rozeznává dva výpovědní důvody,
které může zaměstnavatel použít kvůli zhoršenému
zdraví zaměstnance. Zaměstnavatel může dát
zaměstnanci výpověď:
Podle § 52 písm. e) ZP může zaměstnavatel dát
zaměstnanci výpověď z pracovního poměru, pozbyl-li
zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu
podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem
pracovnělékařských
služeb
nebo
rozhodnutí
příslušného správního orgánu, který lékařský
posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní
způsobilost.
K výpovědi z pracovního poměru (podle § 52 písm. e)
ZP) smí zaměstnavatel přistoupit, jen jestliže
zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu,
který nebyl způsoben pracovním úrazem, nemocí
z povolání nebo ohrožením nemocí z povolání (§
52 písm. d) ZP), pozbyl dlouhodobě způsobilosti
konat dále dosavadní práci (dvanáctiměsíční
odstupné).
Při zkoumání, zda byl naplněn výpovědní
důvod (podle § 52 písm. e) ZP), může soud v řízení
o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru
výpovědí vycházet (jen) z lékařského posudku
vydaného
poskytovatelem
pracovnělékařských
služeb (z rozhodnutí příslušného správního orgánu,
které lékařský posudek přezkoumává). A to pouze
tehdy, má-li všechny stanovené náležitosti, a jestliže
za řízení nevznikly žádné pochybnosti o jejich
správnosti.
Více druhů práce a uplatnění výpovědního
důvodu
Má-li
zaměstnanec
u zaměstnavatele
podle
sjednaných pracovních podmínek vykonávat více
druhů práce a pozbyl-li dlouhodobě zdravotní
způsobilost pro výkon sjednané práce ve vztahu
k některému
z nich,
může
zaměstnavatel
zaměstnanci namísto práce, pro jejíž výkon
dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost, přidělovat
práci odpovídající tomu (těm) ze sjednaných druhů
práce, kterého (kterých) se dlouhodobé pozbytí
zdravotní způsobilosti netýká.
Zaměstnavatel totiž nemusí vůči zaměstnanci, s nímž
sjednal více druhů práce, plnit svou povinnost
přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy jen
přidělováním všech sjednaných druhů práce
současně; stačí, že zaměstnanci přiděluje práci
odpovídající alespoň jednomu z nich. Může-li
zaměstnavatel vzhledem ke sjednaným pracovním
podmínkám přidělovat zaměstnanci jinou práci než
tu, pro jejíž výkon dlouhodobě pozbyl zdravotní
způsobilost,
není
nesplňování
zdravotních
předpokladů pro výkon práce důvodem k rozvázání
pracovního poměru výpovědí zaměstnavatele, je-li
zaměstnanec zdravotně způsobilý konat jinou z více
sjednaných prací.
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ODBORYPLUS.CZ
Zde máte slevu:
CK FISCHER Vám
poskytuje přímou slevu z
vlasních produktů Fischer
8% z katalogogových
zájezdů Exotika, blízká
moře
4% z Last Minute nabídky
zájezdů Exotika, blízká
moře
Pokračování ze strany 1

Tento právní stav je všeobecně
kritizován a i tento konkrétní případ
dovolené ve svátek v nepřetržitých
provozech byl jedním z důvodů
zpracování nové koncepce právní
úpravy
dovolené,
která
je
navrhována
v novele
zákoníku
práce. Tu by měla v nejbližších
dnech projednat vláda a poté
Parlament. Nová úprava dovolené
by podle všech předpokladů měla
platit od ledna 2021. Pak bude
možné
v nepřetržitém
provozu
čerpat dovolenou i ve svátek,
pokud má v tento den zaměstnanec
podle
harmonogramu
směn
pracovat.

https://www.bozpinfo.cz/poku
d-pripadne-smena-na-denstatniho-svatku-nelze-urcitdovolenou

Sleva při koupi zájezdů přes www.invia.cz nebo na pobočkách Invia.cz, a.s.
Členové OS KOVO obdrží slevu ve výši 3 % z celkové ceny zájezdu. Sleva
bude poskytnuta na základě předložení identifikace člena OS KOVO a je
počítána z celého zájezdu včetně členů rodiny (tedy i na nečleny).
Podmínkou je, aby člen OS KOVO byl objednavatel zájezdu nebo cestující.

Katalog benefitů dostane každý kovák – vyjde v celkovém nákladu 90
000 kusů! Katalog představí členům OS KOVO ucelenou nabídku
všech benefitů poskytovaných Odborovým svazem KOVO. Odboráři
dostanou do rukou obsáhlý 24stránkový přehled slev na ubytování,
wellness programy, lázně, zájezdy, mobilní služby, nákupy a pojištění
nebo sport a kulturu včetně novinek, jako je např. výhodné vstupné do
aquaparku Aquapalace Praha nebo slevy na portálu Tipli.cz a nákupy
v řetězci DATART. Distribuce katalogu organizačním jednotkám
proběhne prostřednictvím regionálních pracovišť v průběhu února.

Foto jak se mění tvář VP:
památník odhalen a zbývá
ještě bludný kámen
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PĚT TÝDNŮ DOVOLENÉ PRO VŠECHNY?
Sociální výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen Sociální výbor) projednával dne
6.2.2020 návrh komunistických poslanců na uzákonění 5 týdnů dovolené za rok pro všechny zaměstnance.
Tento spravedlivý nárok pro zaměstnance v soukromé sféře máme jako Odborový svaz KOVO ve svých
dlouhodobých prioritách na změnu legislativy České republiky.
Bez ohledu na zvyšující se pracovní tempo a potřebu regenerace zaměstnanců. Banky, které odírají zaměstnance
na úrocích a poplatcích, za to umožní svým zaměstnancům užívat až 42 dnů volna za rok (Česká spořitelna).
Státní zaměstnanci jsou ze zákona odměněni 5 týdny dovolené, samotní poslanci, kteří takto ostudně hlasovali,
mají parlamentní prázdniny v délce 60 dnů!!! Jen otrokům v soukromé sféře „ponechme“ pouze 4 týdny
dovolené!!!
Bez nepříjemných dotazů voličů v příslušném kraji se tito lidé budou domnívat, že se vlastně nic nestalo, když
takto hlasovali a hlasování na plénu poslanecké sněmovny dopadne úplně stejně, jako v Sociálním výboru.
USNESENÍ výboru pro sociální politiku ze 45. schůze dne 6. února 2020
k návrhu poslanců Stanislava Grospiče, Hany Aulické Jírovcové, Daniela Pawlase a Pavla Kováčika na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /ST 317/
Po odůvodnění zástupce skupiny předkladatelů poslankyně Hany Aulické Jírovcové, zpravodajské zprávě
poslance Petra Beitla a po rozpravě
výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
I. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně PČR n e s c h v á l i t návrh poslanců Stanislava Grospiče, Hany
Aulické Jírovcové, Daniela Pawlase a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /ST 317/;
II. z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny.
Zdroj: https://www.oskovo.cz/aktuality/vyjadreni-predsedy-os-kovo-k-zamitnuti-navrhu-na-5-tydnu-dovolene

MZDY V OKOLÍ
Zaměstnancům Třineckých železáren (TŽ) vzrostou mzdy v průměru o 3,5 procenta. Tento růst zahrnuje
především zvýšení tarifů a osobního ohodnocení.
O dalších 5,5 procenta si zaměstnanci přilepší na mimořádných odměnách, pokud firma splní plán. Dodatek
kolektivní smlouvy podepsali ve středu 29. ledna zástupci vedení firmy a odborů. ČTK to sdělila mluvčí TŽ
Petra Macková Jurásková.
Macková uvedla, že podnik také až na 5000 korun ročně navýší volitelné benefity, které mohou zaměstnanci využívat
pro své zdraví na sportovní a relaxační aktivity. "K dalším benefitům patří příspěvky na penzijní pojištění a další
zvýhodnění, což nad rámec mzdy představuje v průměru přes 2000 korun měsíčně," uvedla mluvčí.
Uvedla, že průměrný výdělek v huti za loňský rok dosáhl 36.184 korun s mediánem ve výši 34.877 korun. Včetně
odloučených provozů v Ostravě, Bohumíně na Karvinsku, Starém Městě u Uherského Hradiště a Kladně mají TŽ
přes 7000 zaměstnanců.
Dohoda ale podle mluvčí s ohledem na složitou situaci v hutnictví počítá i s opatřeními k růstu produktivity práce.
"Budeme pracovat na zefektivnění využívání pracovní doby. Pracujeme také s variantou snižování počtu
zaměstnanců, abychom ekonomicky dokázali udržet stabilitu firmy a rozumně rozdělit prostředky do nezbytných
nákladů," uvedl generální ředitel TŽ Jan Czudek. Propouštět se společnost nechystá. Nemusí ale třeba přijímat nové
lidi na místa uvolněná odchody do důchodu.
"Jsem rád, že jsme i ve složité situaci v ocelářství potažmo průmyslu v Evropě našli společnou řeč a dohodli se na
základním zvýšení mezd včetně příplatků za práci ve svátek a zvýšení odměny směnovým zaměstnancům," uvedl
předseda základní organizace OS KOVO TŽ Marcel Pielesz.
Zaměstnancům ostravské hutní společnosti Vítkovice Steel by měly vzrůst od dubna mzdy téměř o pět
procent. Lidé budou mít ve výplatě v průměru o 1000 korun více než nyní a vzrostou jim i další benefity. Na
dodatku kolektivní smlouvy se dohodlo vedení podniku s odbory. ČTK to ve středu 15. ledna za firmu sdělila
Jana Dronská. Průměrná mzda ve společnosti činila loni bez managementu 35.200 korun.
Tarifní mzdy vzrostou od dubna každému zaměstnanci firmy o 700 korun a osobní hodnocení v průměru o 300 korun.
"Pro možnost revidovat mzdy v průběhu roku a navýšit osobní hodnocení u vybraných tarifních zaměstnanců vyčlení
zaměstnavatel dalších 100 korun do osobního hodnocení pro další navýšení konkrétním zaměstnancům," uvedla
Dronská.
Lidem se Mgr.
od dubna
zvýší Alena,
o 100 MBA
korunZO
také
příspěvek
Bc.Sobolová
ostravská
huť na penzijní připojištění. Zaměstnanci letos dostanou mimo jiné
595 686
141 mobil
774 101
642 alena.sobolova@libertysteelgroup.com
také
vánoční
odměnu
2500
korun.
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Verner David ZO Laboratoře a Výzkum
595 684 034 mobil 724 937 020 david.verner@libertysteelgroup.com
ul. Vratimovská 689, 707
02, Ostrava
- Kunčice,
"Společným cílemBorůvka
zaměstnavatele
a odborové
pomohou
udržet
stabilitu
Pavel ZO Vysoké
pece organizace bylo dojednání podmínek, které
tel. 59 568 6141,
zaměstnanosti
v naší
a zároveň vytvoří bezpečnou základnu pro další rozvoj nejen společnosti, ale i
595 686 254 mobil
724společnosti
365 533 z12.kovo@libertysteelgroup.com

E-mail:vspor01.ostrava@libertysteelgroup.com

celkové péče o naše zaměstnance," uvedla personální ředitelka společnosti Vítkovice Steel Kateřina Nogolová.
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4 organizace OS KOVO Vítkovice Ocelárna a válcovny Roman Ďurčo uvedl, že výsledek jednání
Předseda odborové
je kompromisem. "Chápeme, že situace v ocelářství je složitá, a vidíme to u dalších firem, ale i v této době je

