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PRACOVNÍ DOBA A DOBA OČISTY
Velmi často se zaměňují pojmy evidence pracovní doby
s evidencí docházky, což ale není totéž. Řada firem zavedla
elektronickou kartu nebo čip, který zaměstnanec používá při
příchodu do práce a odchodu z ní. Firma tak přesně ví, odkdy
dokdy se dotyčný pohyboval v areálu společnosti, v našem
případě kdy prošel bránou. To, že se člověk dostavil
do zaměstnání, ale automaticky neznamená, že začal hned
pracovat. Je potřeba tedy na začátku vysvětlit pár základních
pojmů.
Evidence pracovní doby – podrobnější článek vyšel
v Porkovákovi č. 6/ 2012 a tak jen stručně hlavní zásady:
evidence je na pracovišti (nikoli na bráně!) Evidence pracovní
doby, vůbec nemusí být elektronická, zákon nekonkretizuje či-li
může to být i sešit, který kontroluje a podepisuje nadřízený zaměstnanec, protože zaměstnavatel je povinen vést
evidenci (u nás se nově zavedla její elektronická podoba).
Pracovní doba - § 81 ZP stanovuje, že začátek a konec určuje zaměstnavatel, zaměstnanec je v tuto určenou dobu
povinen být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení směny.
Zaměstnavatel je povinen přidělit práci zaměstnanci v tuto určenou dobu. Pokud tak nečiní, je to překážka na straně
zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy v daných procentech z průměrného výdělku.
Zaměstnanec pokud není připraven k výkonu práce na začátku směny (aniž by mu bránila překážka v práci) se
dopouští neomluvené absence.
Můžeme si uvést příklad: pracovní doba od 6 – 14 hod. Jsem tedy v 6 hod na pracovišti (dílně, kancelář apod.)
připraven, v OOPP na výkon práce. Odcházím ve 14hod. z pracoviště a je zcela jedno v kolik projíždím bránou.
Pokud mi zaměstnavatel umožňuje v pracovní době očistu např. v délce 15 minut, odcházím z dílny v 13.45 a ze
šatny nejdříve v 14 hod., kdy mi končí pracovní doba. A je opět zcela jedno, kdy projíždím bránou. Pokud někomu
jdou špatně hodinky a „omylem“ si načipuje odchod z pracoviště či ze šatny dříve, a během jízdy autem k bráně
zjistí, že jede dřív a následně pak stojí na startovací čáře před bránou, je to zcela zbytečné. Jde o nedodržování
pracovní doby.
Domnívám se, že je nadbytečné určování dalších časů, jako např. na bráně můžeš být až v 14.01 hod apod.
Pokud zaměstnavatel určil zaměstnanci konkrétní čipovací místo tak, že je například až na šatně, stále platí
předcházející výklad (čili čipovací místo je v tomto případě čas evidence pracovní doby).
Vždy platila určitá pravidla, hlavně na nepřetržitých pracovištích, např. že odcházím, až jsem-li vystřídán a přicházím
tak, abych převzal pracoviště. U směnových se tedy počítá „tak nějak automaticky s navíc časem“, který není
zaplacen. Dostáváme se tady do konfliktu s minutami práce přesčas u těchto zaměstnanců, neboť nám to
matematicky v 24hodinách nevychází. Pokud je nutností z provozních důvodů si směnu předat, je zde vždy něco
navíc a je tedy otázkou, zda v nově zavedené evidenci budeme platit navíc minuty jako přesčas nebo vezmeme
rozum do hrsti a nebudeme bazírovat na 14.01 hod.
Už s úsměvem můžeme vzpomínat na dobu minulou, kdy se zaměstnanci řadili při odchodu
z práce do fronty před píchačkami, aby si mohli odpíchnout odchod. (např. v Marečku, podejte
mi pero!). asob
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PSYCHOLOGICKÉ BARIÉRY VÝKONNOSTI A JEJICH PŘEKONÁVÁNÍ
Problémové sklony vedoucích

Problémové osobní rysy vedoucích se často projeví až po jejich přijetí či povýšení. Příčinou mohou být nejen
nedostatečné sociální schopnosti, neodpovídající požadavkům jejich pozice, ale i změny v chování, ke kterým
dochází až po povýšení.
K problémovým manažerským projevům, které by organizace neměla ve svém zájmu přehlížet či tolerovat, patří
především sklon zastrašovat své spolupracovníky, ztrácet schopnost nestranně či kriticky posuzovat sebe sama a
obklopovat se nekritickými příznivci či „přitakávači“.
Hrozba trestu a obava před ním je nástrojem, jehož cílem je zabránit nežádoucímu chování. Nijak však většinou
nepomáhá jako nástroj podporující produktivní nebo jinak žádoucí jednání zaměstnanců. Nadužívání tohoto
nástroje je proto jednoznačně neefektivní a jako trvalá manažerská taktika přináší nejen odpor zaměstnanců, ale
často i zvýšený stres. Jeho výsledkem může být ještě vyšší výskyt chyb.
Spoléhání se na řízení pomocí hrozeb a trestů staví navíc manažera do trvalé role „drába“ číhajícího na prohřešky
zaměstnanců. Tato role zpravidla brání otevřenější komunikaci se zaměstnanci, a navíc se z ní jen obtížně uniká.
Ke ztrátě schopnosti sebereflexe vede občas „intoxikace“ zvýšenou pravomocí manažerské pozice. Jemnějším
projevem tohoto sklonu bývá zvýšený zájem o vlastní plat či osobní využívání podnikových zdrojů, někdy i ve
prospěch osobní marnivosti. Problematické jsou tyto sklony především v době, kdy je podnik přinucen šetřit.
Zvláště závažnými se tyto projevy stávají, vedou-li i k tendenci uplatňovat vůči sobě samému jiná hodnotící kritéria
než vůči spolupracovníkům. Příkladem může být sklon odsuzovat u zaměstnanců prohřešky, kterých se vedoucí
sám dopouští (nebo se dokonce divit, že tyto prohřešky mohou být u vedoucího kritizovány) či ospravedlňovat
vlastní pochybení svým „přínosem“ pro organizaci.
Třetím problémovým projevem vyžadujícím pozornost je sklon upřednostňovat ve svém okolí osoby, jejichž
„přednost“ nespočívá ve vyšší výkonnosti či loajalitě k podniku, ale v nekritické loajalitě k nadřízenému. Jejich
hlavní funkcí je podpořit vedoucího, nekriticky přitakávat jeho návrhům, vytvářet v organizaci spřízněné kliky,
zatajovat důležité informace apod. Často je tento sklon motivován osobními obavami ať již z toho, že se bez
pomoci své kliky nebude schopen v organizaci prosadit, nebo že by spolupracovníci vybraní na základě schopností
mohli jeho pozici ohrozit.
Tendence vedoucích obklopovat se pracovníky, jejichž hlavní kvalitou je sklon přitakávat a svého nadřízeného za
každou cenu bránit, může odhalení problémového manažera ztěžovat. Vedoucí tohoto typu přežívají totiž často
především proto, že jim to umožňuje podpora jejich nejbližšího okolí. Důsledkem je rychlá ztráta smyslu pro realitu
a pro objektivní hodnocení postihující jak dotyčného manažera (který začíná svým přitakávačům sám věřit), tak
jeho nejbližší okolí.



Zdroj: Práce a mzda 2017/7-8 doc. Dr. Jan Urban, CSc.
Pozn. Příště něco o obtížných zaměstnancích

Tiskové komuniké Evropské rady zaměstnanců
KOUPĚ ILVY SKUPINOU ARCELORMITTAL: ERZ VYŽADUJE NAPROSTOU
TRANSPARENTNOST TOHOTO PROJEKTU
Dne 30. května vybrala italská vláda pro převzetí hutní společnosti ILVA konsorcium vedené skupinou ArcelorMittal.
S jejím závodem v Tarente, největší ocelárnou v Evropě, realizuje ArcelorMittal operaci významného růstu.
V tomto kontextu zahájila Evropská rada zaměstnanců Arcelor Mittal proces informování a projednání, což by mělo
umožnit vyhodnotit celkový dopad koupě na skupinu v Evropě.
Dne 6. července se sešli zástupci odborů v Lucemburku na jednání Užšího výboru, kde vyslechli prezentaci Geerta
Van Poelvoorde, generálního ředitele Plochých výrobků Evropa. Podle vedení neumožňuje právní komplexnost
transakce přístup a výměnu informací mezi oběma podniky.
Odpovědi na otázky byly nepřesné a nepřesvědčily zástupce zaměstnanců o důsledcích integrace ILVY na zbytek
skupiny v Evropě. ERZ má obavy z dopadu na budoucí investice do ostatních závodů a účinků rekonfigurace toků
výrobků. Klade si otázky o možnosti monopolního postavení skupiny ArcelorMittal na hutním trhu a jeho důsledcích.
Zástupci zaměstnanců vyžadují naprostou transparentnost dnešní situace segmentu Plochých výrobků Evropa
a podrobný obsah finančního, průmyslového, obchodního, environmentálního a sociálního projektu konsorcia.
Vyzývají IndustriAll, evropskou odborovou federaci průmyslových odvětví, aby zasáhla, přesvědčila a přiměla skupinu
k poskytnutí veškerých nutných informací, na jejichž základě by ERZ mohla podat stanovisko podepřené důvody
argumenty.
Pokud se nakonec ukáže, že proces nebyl veden loajálně, ERZ nevylučuje, že využije veškerých prostředků
k uplatnění svých práv.
Didier ZINT,
Tajemník ERZ
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Průměrná mzda v ČR
meziroční růst/pokles, v %, 1. čtvrtletí 2017
nominální: 5,3
reálná: 2,8
hrubá mzda: 27 889 Kč
Datum zveřejnění: 05.06.2017
Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/prace_a_mzdy_prace
Průměrný výdělek AMO 34 778,-Kč
Přesčasová práce 2,86%

Nejnovější ekonomické údaje
Období

Meziroční růst
(pokles)
v%

1. čtvrtletí 2017

3,0

30.06.2017

Index spotřebitelských cen

červen 2017

2,3

12.07.2017

Míra inflace

červen 2017

1,7

12.07.2017

Zahraniční obchod - vývoz

květen 2017

10,1

04.07.2017

Indexy cen vývozu a dovozu - dovoz

duben 2017

5,1

16.06.2017

Ukazatel
Hrubý domácí produkt

Bojujme s vládou a zaměstnavateli

Datum
zveřejnění

Odbory
jsou
celém asvětě
v popředí
zaměstnanosti.
Indexy
cenv vývozu
dovozu
- vývoz boje proti rizikové duben
2017
2,3
16.06.2017
Podniky v hrozivé míře nahrazují zaměstnance se smlouvami na dobu neurčitou za pracovníky dočasné,
*
Obecnáse
míra
nezaměstnanosti
květen
2017
3,0*
30.06.2017
pracovníky
smlouvami
na dobu určitou, agenturní pracovníky
a pracovníky
na zavolání.
Vlády schvalují
legislativu, která podnikům usnadňuje využívání rizikových forem zaměstnanosti namísto zaměstnávání
stabilní a jisté pracovní síly.
ZDROJ:
ČSÚ jak zabránit rizikové zaměstnanosti podkopávající mzdy a ničící těžce získaná práva
Nejlepším
způsobem
zaměstnanců je zastavit ji v jejich šlépějích.
Odbory v celém světě bojují s vládami a zaměstnavateli a požadují:
• Legislativu
bránící
podkopávání postavení zaměstnanců a jejich práv
2. Průměrná
mzda
• Kolektivní smlouvy, zakazující využívání rizikové zaměstnanosti nebo definující limity rizikové
meziroční růst/pokles, v %, 1. čtvrtletí 2017
zaměstnanosti
nominální: 5,3
• Respektování
a prosazování pracovních práv – pro všechny zaměstnance

reálná: 2,8

DneHrubá
7. října,
Celosvětový
mzda:
27 889 den
Kč za důstojnou práci, se připojme ke globálnímu
bojiDatum
odborů zveřejnění:
proti šíření rizikové
zaměstnanosti.
05.06.2017

Společně STOP rizikové zaměstnanosti.
Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/prace_a_mzdy_prace
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I KARVINŠTÍ ODBORÁŘI, JAK Z JÄKLU,
TAK I Z MOLNLYCKE, PODLEHLI
KOUZLU JIŽNÍ MORAVY A VYRAZILI
DO KEMPU V PASOHLÁVKÁCH.

Mgr. Bc.Sobolová Alena, MBA ZO Energetika
595 686 141 mobil 774 101 642 alena.sobolova@arcelormittal.com
Verner David ZO Laboratoře a Výzkum
595 684 034 mobil 724 937 020 david.verner@arcelormittal.com
Borůvka Pavel ZO Vysoké pece
595 686 254 mobil 724365533 pavel.boruvka@arcelormittal.com
Lúčan Luděk ZO Válcovny plechu F-M
558 482 946 mobil 721 427 805 ludek.lucan@arcelormittal.com
Bug Emil ZO ArcelorMittal Karviná
596 391 338 mobil 602 560 947 emil.bug@arcelormittal.com

STŘÍPKY
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PORKOVÁK
Rada odborů OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
ul. Vratimovská 689, 707 02, Ostrava - Kunčice,
tel. 59 568 4231,
E-mail:vspor01.ostrava@mittalsteel.com

