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určitou a nemoc
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Rizikové zaměstnávání
Co je nového v oblasti
agenturní práce

Na demonstraci byli k vidění
i hlavní aktéři TTIP

Z Berlína zaznělo NE k TTIP
Připojili se k němu i zástupci OS KOVO
Kolem čtvrt milionu lidí se 10. října
v Berlíně zúčastnilo demonstrace Stop
TTIP & CETA, namířeným proti smlouvám
o volném obchodu s USA a Kanadou.
Pestrý protestní pochod, v němž jely i více

než dvě desítky alegorických vozů, vedl od
hlavního berlínského železničního nádraží kolem budovy říšského sněmu a Brandenburské brány k Vítěznému sloupu na
třídě 17. června, kde se uskutečnil závě-

rečný mítink. Byla to největší demonstrace
v Německu za posledních deset. Ještě
nikdy se k tématu transatlantických obchodních dohod EU s USA a Kanadou nevyjádřilo tolik lidí najednou. pokračování na str. 3

IG Watteeuw ČR: i po stávce napětí
Zaměstnavatel zpochybnil domluvené řešení
Byla to dosud nejdelší stávka v soukromém podniku v ČR. Předcházela jí
dlouhá neúspěšná jednání ZO OS KOVO
IG Watteeuw ČR se zaměstnavatelem
o kolektivní smlouvě na rok 2015, ve kterých nepomohlo ani zapojení zprostředkovatele a ani vyhlášení stávkové pohotovosti 9. září.

Zahájení stávky 29. 9. se bez ohledu
na protiakce zaměstnavatele zúčastnila většina z více než 200 zaměstnanců
brněnského podniku, kteří v hlasování
souhlasili s jejím vyhlášením.
Cílem stávky bylo uzavření kolektivní
smlouvy na rok 2015 tak, aby v ní s platností od 1. 4. 2015 bylo sjednáno navýše-

ní platů o 2,5 %, pracovněprávní nároky
a benefity, které byly poskytovány zaměstnancům na základě KS v roce 2014.
A to bez tzv. flexiboxu, v jehož rámci
zaměstnanci loni museli odpracovat celkem 17 tisíc převážně víkendových hodin,
což jim značně narušilo rodinný život na
úkor potřeb IGW.
pokračování na str. 4
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Jednalo předsednictvo OS KOVO:

Svaz je připraven podpořit stávkující v IG Watteeuw i finančně
Předsednictvo OS KOVO jednalo ve
dnech 13. až 14. 10. 2015 ve Špindlerově
Mlýně v hotelu Clarion (hotel je majetkem svazu, pozn. red.). Jako jeden
z důležitých bodů projednalo a schválilo finanční výpomoc stávkujícím
v IG Watteeuw ČR. Pro případ, že by
nedošlo k dohodě mezi zástupci odborů
a vedením firmy o kolektivní smlouvě
a bylo nutno obnovit stávku, je Odborový
svaz
KOVO
připraven
poskytnou
jejím účastníkům vedle morální i finanční podporu. Rozhodnutí je v souladu
se Statutem sociálně podpůrného
fondu OS KOVO a Stávkovým řádem
OS KOVO. Předsednictvo k němu přistoupilo na základě žádosti ZO v brněnském
podniku.

Kromě tohoto bodu byla projednána
i řada dalších věcí:
Byly schváleny předložené návrhy na
doplnění materiálu „Realizace Strategie
OS KOVO na období 2013–2017“.
Jednající vzali na vědomí materiál Teze
(Vize) OS KOVO po VII. sjezdu OS KOVO
v roce 2017. Bylo uloženo diskutovat tento materiál v jednotlivých KS OS KOVO
a připravit návrhy, změny a případná doplnění za jednotlivá krajská sdružení.
Byl schválen předložený návrh kolektivní smlouvy vyššího stupně AutoSAP
pro roky 2016–2017 a uloženo předložit
schválený dokument zaměstnavatelskému
svazu AutoSAP.
Předsednictvo doporučilo jednotlivým KS OS KOVO zvát alespoň jednoho

zástupce v Komisi mladých OS KOVO ze
svého KS OS KOVO na jednání rad a konferencí krajských sdružení. Vyzvalo předsedy základních organizací a funkcionáře
v orgánech OS KOVO k aktivní spolupráci
a podpoře mladých členů OS KOVO ve
svých mateřských ZO, VO a KS.
Vzalo na vědomí prezentaci ke srovnání nabídek na výrobu členských průkazů pro členy OS KOVO.
Předsednictvo vyslechlo informaci
o průběhu vyjednávání s telekomunikačním operátorem T-Mobile. Souhlasilo
s pokračováním jednání o zvýhodněných
tarifech s tímto operátorem. Nebude-li
úspěšné, bude vyhlášeno výběrové řízení
na nového operátora. 
(red)

Komentář předsedy OS KOVO J. Součka

Za spravedlivý světový obchod
Na čtvrt milionu pracujících demonstrovalo 10. října v Berlíně pod hesly „Stop
TTIP & CETA! Za spravedlivý světový obchod!“. Důvodů obrovského, lze říci
„celounijního“ odporu proti těmto dvěma chystaným mezikontinentálním dohodám mezi EU, USA a Kanadou je celá
řada. Jmenuji alespoň tři zásadní.
O smlouvách, které by měly podstatným způsobem ovlivnit život občanů v EU
na další desítky let, se paradoxně ví poměrně málo, mnoho věcí je utajováno.
Což se stalo předmětem kritiky i v Evropském parlamentu.
Za druhé je nepravděpodobné, že by
USA souhlasily se všemi klíčovými pracovními standardy Mezinárodní organizace
práce (MOP). Lze proto očekávat tlak na
jejich zpochybnění a pošlapání práv pracujících, vydobytých v zemích EU.

Třetí závažný důvod jmenuji zejména
proto, že s ním máme již vlastní neblahé
zkušenosti. Jedná se o snahu přesunout
řešení o ochraně investic mezi státem
a investorem na jakýsi mezinárodní tribunál fungující dle chystaných smluv.
O co jde v praxi? O nic jiného, než aby
země Evropské unie ručily svými státními
rozpočty za cizí investice. Avšak o tom,
zda byla investice zmařena, či nikoli, by
se rozhodovalo někde jinde, mimo jejich
pravomoc.
Zkušenost se zmařenými investicemi již
máme, a ne jednu. Vzpomeňte například
na deset miliard, které musela republika zaplatit americkému investorovi za neochráněnou investici do televize NOVA, která
byla od samého začátku ryze soukromým
podnikem. Z čích kapes byl nakonec tento
obchodní podfuk zaplacen, ne-li z našich?

Nedělejme si
iluze – pokud
by se prosadilo
řešení podobných sporů mimo pravomoci států, byli bychom vystaveni různým
atakům a pokusům, jak vymoci ze státní
kasy miliardy za zmařenou investici. Ať již
oprávněným, nebo spekulativním. Protože proč by to různí spekulanti nezkusili,
když budou moci?
Chceme proto, aby se i nadále podobné spory řešily v pravomoci suverénních
států bilaterálními smlouvami, dle jejich
právního řádu. I bilaterální smlouva může
být špatná a pro stát nevýhodná, ale dá se
vypovědět opět rozhodnutím státu.
Říkáme: naše republika je právním
státem, přijďte a podnikejte zde podle
našich zákonů.
Jaroslav Souček, předseda OS KOVO
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K hlavním pořadatelům patřila němecKováci z ČR na demonstraci vzbuzovali velký zájem
ká odborová ústředna DGB a společně s ní více než 170 dalších organizací
a občanských iniciativ. Mezi účastníky demonstrace byla i dvanáctičlenná delegace
OS KOVO. Budila velký zájem a setkávala
se s projevy sympatií. Mnozí se s českými
kováky chtěli společně fotit. Všichni říkali:
Je dobré, že jste tady.
Už před demonstrací byla Komisi EU
předána petice proti TTIP a CETA, kterou
v uplynulém roce v celé Evropě podepsaly více než 3 miliony lidí. Jde
tak o největší celoevropské Průvod na cestě k vládní čtvrti v Berlíně
referendum, které dosud v EU
proběhlo. Je ostudou Komise
EU, že ho odmítla sama vypsat
a o uspořádání se musely postarat občanské iniciativy.
Berlínská demonstrace a miliony podpisů pod peticí odrážejí obavy občanů o další
osud EU. Jak zaznělo, svět
potřebuje v rámci pokračující
globalizace jasná a spravedlivá sociální a ekologická pravidla. TTIP a CETA z tohoto pohledu vedou novala společně přijatelné normy. V tomto novému orgánu by byznys měl moc nenesprávným směrem.
Svobodný obchod je v nich nadřazen jen za nižší standardy lobbovat, ale také
nad ekologické a sociální hodnoty. Obavy je spoluvytvářet. Šanci na prosazení buz dopadů úmluvy projevily i takové autori- dou mít navíc jen takové regulace, které
ty jako například nositel Nobelovy ceny za „neohrozí obchod“.
Podstatné věci se přitom dojednávaekonomii Joseph Stiglitz.
V Berlíně k tomu zazněla řada zajíma- jí v tajnosti, od počátku se pomíjí právo
vých informací, které v našich médiích občanů na informovanost a po předložení finálního textu TTIP už také nebude
bohužel chybí.
V „obchodní dohodě století“, jak je možné úmluvu připomínkovat. Evropský
často nazývána Transatlantická obchod- parlament, parlamenty členských států
ní a investiční úmluva (TTIP) mezi Evrop- či Kongres USA by tak byly postaveny
skou unií a USA, jsou podle organizátorů před hotovou věc, kterou mohou už jen
demonstrace účelově opomíjeny tako- přijmout nebo odmítnout. Nějaké další
vé hodnoty, jakými jsou ochrana zdraví, úpravy už možné nebudou.
Jak uváděli na mítinku v Berlíně předseživotního prostředí nebo práv zaměstnanda DGB Reiner Hoffmann a další řečníci,
ců.
A nejen to. Arbitrážní doložka ISDS, mezinárodní dohody je třeba vyjednávat
která má údajně poskytovat ochranu investorům před zásahy státu do tržního
prostředí, ve skutečnosti dává korporacím moc žalovat suverénní státy za jejich
demokratická rozhodnutí. Představuje
tak ohrožení principů parlamentární demokracie a v konečném důsledku i suverenity států.
Účastníci demonstrace také poukazovali na to, že v USA je hazardování se
zdravím či znečišťování přírody běžné. Pokud by se měl tedy evropský trh otevřít
i rizikovým výrobkům z USA, znamenalo
by to snížení našich standardů.
TTIP je stavěna pro potřeby nadnárodních korporací a měla by negativní dopady na střední a malé podniky. Může
to vést ke ztrátě statisíců nebo i milionů
pracovních míst.
Možná největší hrozbou v TTIP je návrh
tzv. regulatorní spolupráce, která by defi-

průhledně a musejí zajišťovat ochranu
demokracie a právního státu. Odpovědné
v EU v této souvislosti vyzývali k ochraně
a rozvíjení práv zaměstnanců a také standardů týkajících se sociálních záležitostí,
ochrany životního prostředí a spotřebitelského práva. Jak zdůraznili, pouze čestný a spravedlivý světový obchod může
přispívat k sociálnímu smíru, ekologickému rozvoji hospodářství a ke kulturní
různorodosti.
Komise EU, vláda SRN a vlády dalších
členských států tak z Berlína dostaly jasný vzkaz: Zohlednit požadavky občanů
a TTIP a CETA v jejich současné podobě
odmítnout. Pokud tak neučiní, půjdou
demonstranti až do Bruselu a odpovědným to spočítají ve volbách.
Text a foto: fav
TTIP byla v Berlíně představena v mnoha
alegorických podobách. Třeba jako
Trojský kůň. Tady jako lákadlo vlčí smečky
na důvěřivou Červenou Karkulku…
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Právě neústupnost zaměstnavatele v tomto klíčovém bodě vedla ke stávce.
Zaměstnavatel reagoval ultimativním
sdělením, že jediné platné je stanovisko
vedení firmy. Kdo s ním nesouhlasí, měl
by podle jeho slov opustit podnik. Hrozil
okamžitým zrušením veškerých benefitů
a tím, že společnost IGW převede 50 tisíc výrobních hodin z Brna jinam a v Brně
propustí až 30 zaměstnanců.
Ani podobné vydírání stávkující nezlomilo.
Zlom přišel devátý den stávky. Během
videokonference 7. října zástupce belgických majitelů IGW odstoupil od ultimát
a v rozhovoru zaujímal ke klíčovým
požadavkům zaměstnanců stanoviska, která podle předsedy ZO OS KOVO
IG Watteeuw ČR Zlatomíra Vyhňáka představovala rozumný kompromis. Znamenal
ústupky obou stran. Hovořil mj. o navýšení platů o 2 % a o omezení flexiboxu,
včetně lepšího placení víkendových přesčasových hodin. Když o tomto předseda
Vyhňák informoval stávkující, měli sice
připomínky, ale s podstatou souhlasili.
I proto ještě téhož dne odhlasovali ukončení stávky 7. 10. ve 13:45. Mnozí k tomu
uváděli, že si nepřejí, aby firmě stávkou
vznikaly další škody.
I když naznačené kompromisní řešení
označili za přijatelné, dohodli se, že stávková pohotovost bude trvat nadále a vše
bude záviset na přepisu naznačených dohod do litery nové KS.
Záhy se ukázalo, že rozhodnutí bylo
správné. Poté, co opět nastoupili nor-

málně do práce, začal zaměstnavatel své
vlastní sliby a obsah rozhovoru vykládat
po svém. Předložil vlastní návrh KS, který
se od slovních slibů v mnohém odchyluje. A to včetně doby platnosti nové KS.
Odboráři ho nyní zkoumají, demokraticky
k němu chtějí znát stanoviska všech za-

Po slibech zaměstnavatele z videokonference účastníci
stávky odhlasovali její ukončení

městnanců. Z toho, co je známo, je však
zřejmé, že šance pro podpis nové KS je
mizivá. Čas ubíhá a situace se vinou kličkování zaměstnavatele opět vyhrotila.
Natolik, že po první stávce může nyní
v IG Watteeuw kvůli obstrukcím belgického zaměstnavatele dojít k další…
Odboráři z brněnského závodu IG
Watteeuw by v ní opět nebyli sami.
Jejich akce už od svého počátku
vyvolala vlnu solidarity. Už během
příprav stávky je podpořili jak vedení OS KOVO, tak také vedení ČMKOS.
Podporu jim vyslovily i odborové centrály ze Slovenska a Rakouska, pozitivní ohlas zaznamenala stávka u veřejnosti v ČR i v zahraničí.   Z Belgie
přišla informace, že tamní odboráři

přijali rozhodnutí, že v žádném případě nepřevezmou žádnou výrobu
z Brna, a to ať v případě první nebo
jakékoli další stávky.
Na podporu rozhořčených zaměstnanců IG Watteeuw se vyslovili
i premiér vlády ČR Bohuslav Sobotka
a hejtman Jihomoravského kraje
Michal Hašek.
Po novém vyhrocení situace hejtman
Hašek zástupce vedení firmy pozval
k účasti na jednání krajské tripartity. Poté,
co se nedostavili, je v dopise vyzval, aby
jednání se zaměstnanci a odbory vedli
způsobem, který odpovídá praxi v západní Evropě, a snažili se najít řešení nepříjemné situace. Také ministryně práce
a sociálních věcí Michaela Marksová
při setkání s odboráři vyjádřila podiv
nad praktikami zaměstnavatele a nabídla jim svoji pomoc.
Nově vzniklou situací se zabývalo
i předsednictvo OS KOVO. Zopakovalo svůj původní postoj a zdůraznilo,
že odboráři z IG Watteeuw ČR mohou
počítat s plnou morální i materiální
podporou svazu i v případě, kdy budou muset vyhlásit novou stávku.
Společnost IG Watteeuw loni podle výroční zprávy mírně zvýšila tržby z vlastních
výrobků a služeb na více než jednu miliardu korun. Zisk se však podařilo téměř
zosminásobit na 113 milionů korun. Ve
zprávě se uvádí, že se podařilo výrazně
snížit náklady.
(fav)
Foto: autor

Jihočeští kováci vyšli do ulic
Jihočeští kováci vyšli do ulic. Nikoli však demonstrovat, ale ve spolupráci s Českomoravskou konfederací
odborových svazů (ČMKOS) poskytovat veřejnosti informace o práci odborů.
Informační stánky ČMKOS byly k dispozici v pondělí 12. října u hypermarketu
Tesco v Českých Budějovicích. O den
později pak u hypermarketu Tesco v Táboře. V rámci akce „Odbory na vaší straně
– ČMKOS v regionech“ zde byly nabízeny
právní porady zdarma, objasňovány výhody členství v odborech, nejmladší návštěvníci si ve výtvarném koutku mohli zasoutěžit o hodnotné ceny.
Této dvoudenní akce se zúčastnili i zaměstnanci RP a částečně i někteří funkcionáři ZO. Velký prostor zde kováci poskytli
mimo jiné informacím o anonymním členství v OS KOVO. Strach z represí ze strany
zaměstnavatelů je totiž stále nejčastější
příčinou obav ze zakládání nových odborových organizací. KOVO ve snaze pomoci
zaměstnancům v těchto situacích umožnilo takzvané anonymní členství ve svých
řadách. Od začátku roku této možnosti

využily na jihu Čech bezmála dvě stovky
lidí. Nové odborové organizace nebo seskupení členů v současné době vznikají,
nebo již jsou ve čtyřech jihočeských firmách, kde dosud odbory nepůsobily.
Propagace nových možností je důležitá.
V jihočeském regionu po dobu téměř jednoho roku trvá spolupráce s mediálním
specialistou, který pomáhá lépe „prodávat“ výsledky práce svazu veřejnosti. Prosazování informací o akcích a přínosech
odborů do regionálních médií není jednoduché, ale podle zmocněnce krajských
sdružení Jana Švece přináší roční práce
ovoce: „Došlo mezitím k založení tří nových seskupení členů a jsem přesvědčen,
že zvýšená medializace práce OS KOVO
v regionálních mediích k tomu přispěla. Během společné akce s ČMKOS, kde
poskytovali právní porady i naši pracovníci
z regionálního oddělení, jsme zazname-

nali od tří zájemců dotazy k možnému
založení seskupení,“ sdělil nám.
A jak hodnotí právě proběhlé akce?
„Osvěta je jistě dobrá a je důležité, aby
se v lidech udržovalo vědomí, že odbory
jsou stále velmi aktivní, plní mnoho důležitých rolí, účinně pomáhají. Nedělám
si však naděje, že jenom osvěta ze strany
ČMKOS přinese svazu nové členy, konfederace je za nás ani přijímat nemůže. O to
se musíme v regionech postarat my sami.
Proto vidím u těchto akcí jako důležitou
dobrou koordinaci a spolupráci, aby se
síly doplňovaly.“
(Termíny dalších akcí chystaných v rámci kampaně „Odbory na vaší straně –
ČMKOS v regionech“ se dozvíte a plakáty
můžete stáhnout na:
www.cmkos.cz/cmkos-v-regionech.)
(ev)
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Drogy  lze
zjistit mnohem
déle neždůchodu
alkohol
Souběh podpory
a starobního
V naší firmě provádí zaměstnavatel orientační zkoušky na alkohol a občas na návykové látky.
Jak je možno zjistit alkohol a jak drogy? A do jaké doby po užití?
Karel I., Třinec

Problematika alkoholu je neustále objasňována na regionálních
pracovištích a většinou
se jedná o pozitivní nálezy na alkohol. A je
jedno, zda se jedná o požití před směnou
nebo tzv. zbytkový. Zaměstnanci si mnohdy neuvědomují, jak jim momentálně funguje metabolismus, a tak se někdy stane,
že ráno nafoukají a mají tzv. zbytkový
alkohol. Každý si musí uvědomit, jaký je
jeho aktuální zdravotní stav. To množství
alkoholu, které zvládli v době, kdy neměli
zdravotní potíže a ráno byli bez nálezu,
nemusí odbourat v případě nějaké nemoci
a mnohdy s tím spojeným užíváním léků.
Pro příklad uvádím, že na 0,5 l 12o piva,
2 dcl vína nebo 0,05 l 40% alkoholu
(tzv. velký panák) je orientačně potřebná doba cca 2–3 hodiny. Alkohol se nám
vylučuje v množství 0,9–1,3 g/hod. na
10 kg tělesné hmotnosti a pokles hladiny alkoholu v krvi je cca 0,12–0,20 g/kg
za hodinu. Mezi lidmi stále platí mylný
názor, že zvýšenou fyzickou námahou se
odbourávání alkoholu urychlí. Lékařsky je
podloženo, že ať člověk leží či běhá, stále
odbourává alkohol stejně.

Alkohol se orientačně zjišťuje dechovou
zkouškou pomocí detekčních trubiček,
dnes již spíše digitálními alkohol testery. Je běžnou praxí dechovou zkoušku
opakovat po 10–20 minutách (i výrobci testerů doporučují test zopakovat po
cca 10 minutách), zejména když se jedná
o minimální hodnoty. Pak teprve následuje odběr krve u lékaře a její odeslání na
soudní lékařství k rozboru.
Všeobecně se dá říci, že pokud někdo
v sobotu oslavuje, má dobrou kondici
a žádné zdravotní potíže, tak v pondělí
ráno nemá pozitivní nález.

Vážnější problém ovšem představují návykové látky – drogy. Je jich více typů –
morfinové (opiátové), léčiva s centrálním
účinkem, stimulanty – kokainového, amfetaminového, cannaboidního typu, halucinogenní a solvenciové (rozpouštědla).
Mezi opiáty patří morfin, heroin a brawn,
mezi stimulanty kokain, amfetamin,
methamphetamin, marihuana, hašiš,
skank, pervitin, hašiš,… K halucinogenům např. LSD, lysohlávky, meskalin
apod. K těkavým látkám se řadí toluen,
trichloretylen, benzin, butan. Z léků s centrálním účinkem to jsou benzodiazepiny,
analgetické směsi, barbituráty, tlumivé
léky s alkoholem. Pak máme i tzv. GHB
látky, jako například „tekutá extáze“,
„liquid Exstasy“, „gaba“, „liquid E“,
„viagra pro ženy“.
Celkově všechny tyto látky ovlivňují psychiku člověka a vedou u něj poměrně často k nekontrolovatelnému chování a jednání. Lidé jsou po požití buď veselí, mají
poruchu výslovnosti, neustále se smějí,
i bezdůvodně, nebo naopak jsou podráždění a až agresivní. U všech většinou
dochází ke změně nálad, nejsou schopni
se plně soustředit, mají zkreslený odhad
a zpomalené reakce, zrakové a sluchové
halucinace, mají sklony k podceňování
a zjednodušování, problémy berou s nadhledem. Všechny tyto projevy jsou však
nebezpečím nejen pro ně, ale i pro spoluzaměstnance, neboť právě zkreslený odhad, podceňování a zjednodušování jsou
nejrychlejší cestou ke vzniku pracovního
úrazu jich samotných, ale také mohou
ohrozit další kolegy. A navíc, užíváním
drog si postupně sami přivádějí další zdravotní komplikace, nejen psychologické,
ale i interní a neurologické, mnohé již pak
nevratné.
Mnohdy se dá používání drog poznat
podle vpichů, zejména v předloktí, podkolenní jamce či v oblasti kotníků. Pokud se
drogy užívají jiným způsobem, pak jedině
podle změny chování dotyčného jedince,
podle výše uvedených projevů a také zornic očí. Buď jsou nadměrně velké, nebo
naopak malé jako špendlíkové hlavičky.
Dalším projevem je pak vlhký a mokrý nos,
začervenalé spojivky a třes. Dále se projevuje i pocením, mrazením a svěděním.
Návykové látky se dají také orientačně
detekovat, pokud je zde pozitivní nález,

pak se provádí další odběr a zasílá se na
soudní lékařství, kde se následně provede
laboratorní rozbor a na základě tohoto je
zpracován protokol s interpretací nálezu
a pravděpodobností možného ovlivnění
danou látkou.
Pro orientační zkoušku se nejvíce používá stěr slin v ústní dutině. Dalším materiálem může potom být krev, moč, vlasy
nebo stolice. Zde je možnost pro rodiče
již plnoletých dětí, které odmítají jít na
test, a to vzít dostatečné množství vlasů
(svazek cca tloušťky tužky) např. z hřebenu a tyto předat na soudní. Pokud dítě
užívá drogy pravidelněji, má ve vlasových
koříncích pozitivní nález.
Za jak dlouho se dá
návyková látka poznat:
Poločas vylučování methamphetaminů
(např. pervitin) je 6–15 hodin; u heroinu
cca 3 minuty, u morfinu 3–4 hodiny; u kokainu 0,7–1,5 hodiny; u dalších (THC látek – marihuana, hašiš, skunk ,…) 20–57
hodin a v případě chronických uživatelů
3–13 dní.
V moči je možno detekovat látky jako
amfetaminy – heroin a morfin 2–5 dní;
cannabis u občasného uživatele také
2–5 dní, u chronického 10–30 dní; kokain
2–3 dny; LSD do 5 dní; metadon až 14 dní
a GHB (psychotropní) látky až 1 den.
Co to tedy znamená? Orientačním testem je možno zjistit přítomnost některé
látky a její orientační množství, rozbor na
pokračování na str. 6
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soudním lékařství pak blíže určí typ a přesné množství. Z toho vyplývá, že užití, byť
jen ze zvědavosti, může být velkým problémem, neboť i při užití o víkendu může
být nález v pondělí pozitivní. U těch, kteří
berou některé látky cíleně, zejména přes
víkend, je riziko pozitivního nálezu mnohem větší, neboť se zde poločas rozkladu
prodlužuje a nález je i s odstupem více dní
po požití. Navíc, pokud je hladina látky minimální, ale na mezi ovlivnitelnosti, je nález interpretován tak, že prověřovaná osoba je „pravděpodobně“ pod vlivem látky,
která byla u ní zjištěna. V rámci hodnocení

a interpretace se bere v úvahu věk, hmotnost, fyzická kondice i zdravotní stav posuzovaného jedince. Bohužel pak v praxi
má dotyčný problém, neboť je pod vlivem,
a tudíž porušuje zákoník práce, pracovní
řád a případně další předpisy zaměstnavatele a může s ním být rozvázán pracovní
poměr se všemi negativními následky.
Na závěr je možno říci – znej sám sebe,
odhadni svůj stav a pak užívej a oslavuj.
Alkohol odbouráme během neděle, ale
drogy mnohdy ne. Stojí pak jejich užití,
třeba pro lepší výkon na diskotéce, za to?
Pak se mnozí v pondělí, ale i v další dny

diví: „ Já že jsem pozitivní? Vždyť jsem to
měl v pátek či sobotu a dnes je středa.“
Ale již netuší, že pokud užiji danou látku
každý víkend nebo skoro každý, jsou z nich
chroničtí uživatelé a poločas vylučování si
prodlužují a tím i pravděpodobnost nálezu
v rámci kontroly zaměstnavatele. Nebo
i ti, kteří si monotónnost práce usnadňují
např. jointem, u těch je s každým dalším
riziko nálezu větší a větší. Stojí to vše za
ztrátu zaměstnání a mnohdy i nároku na
podporu?
To ať si přebere a zodpoví každý sám
za sebe.

Zdraví | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Co potřebujete vědět o svém zabezpečení
Pracovní poměr na dobu určitou a nemoc
Pracuji v pracovním poměru na dobu určitou, smlouvu mám podepsanou do konce tohoto měsíce.
Zaměstnavatel mi naznačil, že smlouvu se mnou nechce obnovit. Zajímalo by mě, co by se stalo,
kdybych onemocněl. Skončil by v době nemocenské můj pracovní poměr? A náležela by mně vůbec
nemocenská?
Otakar. N., Cheb
Váš dotaz zní poněkud spekulativně,
avšak je zajímavý.
Předpokládejme tedy,
že by u vás vznikla pracovní neschopnost
ještě za trvání pracovního poměru na
dobu určitou a pokračovala i po datu, jímž
má skončit váš pracovní poměr. V době
pracovní neschopnosti by vám nejprve
náležela náhrada mzdy podle § 192 zákoníku práce. První tři pracovní dny pracovní neschopnosti by byly „neplacené“,
jedná se o známou karenční dobu. Dále
od čtvrtého dne by pokračovala zmíněná

náhrada mzdy, avšak nejdéle 14 dní ode
dne vzniku vaší pracovní neschopnosti,
či do data skončení vašeho pracovního
poměru. Pracovní poměr i v tomto případě skončí sjednaným dnem. Náhrada podle § 192 ZP přitom náleží pouze
zaměstnancům. Pokud by pracovní neschopnost pokračovala, vznikl by vám nárok na nemocenské. Tento nárok by trval
do skončení pracovní neschopnosti, nebo
do data, kdy by vám uplynula podpůrčí
doba nemocenského pojištění.
Nárok na nemocenské však vznikne též
v případě, že pracovní neschopnost vznik-

ne sice po skončení pracovního poměru,
ale ještě v tzv. ochranné lhůtě. Ta činí
7 kalendářních dnů po skončení pracovního poměru. Náleží od 14. dne pracovní
neschopnosti a nárok na ni se uplatňuje
prostřednictvím bývalého zaměstnavatele
u OSSZ.
Dodejme, že v souladu se zněním § 7
odst. 1 písm. j) zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění, osoby,
které jsou příjemci dávek nemocenského pojištění, jsou tzv. státními pojištěnci.
Toto platí pro osoby, které mají na území
České republiky trvalý pobyt.

Zdravotní pojištění a pobyt v cizině
Chystám se na roční studia ve Velké Británii. Protože studuji vysokou školu a je mi více než 26 let, hradím si
v České republice zdravotní pojištění sám. Slyšel jsem, že bych se na dobu pobytu v cizině mohl odhlásit z českého
zdravotního pojištění.
Ivan L., Kladno
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, který tuto problematiku řeší, nabyl účinnosti od 1. dubna
1997. Podle § 8 odst. 4 tohoto zákona se
pojištěnec může odhlásit z pojištění a není
pak povinen platit pojistné po dobu, kdy
je dlouhodobě v cizině. Za dlouhodobý
pobyt v cizině se přitom považuje nepřetržitý pobyt delší šesti měsíců.
Musí být však splněny následující
podmínky:
Pojištěnec je v cizině zdravotně
pojištěn.

P ojištěnec učinil o této skutečnosti
u své příslušné zdravotní pojišťovny
písemné prohlášení.
P ovinnost platit pojistné však zaniká
až dnem, který pojištěnec v prohlášení
podle věty prvé uvedl, ne však dříve
než dnem následujícím po dni, kdy
toto prohlášení bylo doručeno příslušné
zdravotní pojišťovně.
S oučasně s opětovným přihlášením
u příslušné zdravotní pojišťovny je pojištěnec povinen této pojišťovně dodatečně předložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce.

P okud pojištěnec takový doklad
nepředloží, je povinen příslušné
zdravotní pojišťovně doplatit zpětně
pojistné tak, jako by podle tohoto
ustanovení nepostupoval.
Doporučujeme však využití odhlášení
z českého zdravotního pojištění zvážit.
Podle stejného ustanovení zákona platí,
že ode dne, kdy se pojištěnec odhlásil
z pojištění, až do dne, kdy se pojištěnec
u příslušné zdravotní pojišťovny opět přihlásil, nemá pojištěnec nárok na poskytování hrazených služeb.
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků (SON) Praha

Řešíme problémy spojené s bydlením
Společný nájem a výpověď
Jsem společným nájemcem bytu společně se svým partnerem. Výpovědní doba v nájemní smlouvě
je uvedena 3 měsíce, smlouva je uzavřena na dobu určitou. Ve smlouvě je rovněž uvedeno,
že „za závazky ze smlouvy odpovídají společní nájemci společně a nerozdílně“. V naší domácnosti
začalo docházet k fyzickému násilí ze strany partnera. Mám předjednaný nájem v jiném bytě,
ale pokud bych musela dodržet 3měsíční výpovědní lhůtu, vyplývající z nájemní smlouvy,
v současném bytě, nezbývaly by mi prostředky na úhradu poplatků za nový byt, nehledě
na pravděpodobně zvyšující se agresi partnera po zjištění aktuální situace. Se současným
pronajímatelem jsem prozatím situaci neřešila, napřed jsem chtěla znát své možnosti, pokud by nebyl ochoten se
domluvit například na měsíční výpovědní době. Existuje tedy, prosím, nějaká možnost řešení, pokud by pronajímatel
se zkrácenou výpovědní lhůtou nesouhlasil, aniž bych byla nucena platit dva nájmy zároveň? A pokud by nebylo
zbytí a byla bych nucena se z bytu odstěhovat okamžitě a neměla na placení nájmu ve „starém“ bytě, připadá tato
povinnost plně na agresora, nebo budu nakonec vedena jako dlužník?
Jiřina L., Most
Váš dotaz se týká tzv. společného nájmu
bytu, který je upraven v §§ 2270 a 2271
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Jde o případ, kdy na
straně nájemce jste dva nájemci – vy a váš
partner. Společní nájemci mají stejná práva a povinnosti. Pro společný nájem bytu
platí to, co platí pro nájem bytu, a dále se
přiměřeně použijí ustanovení občanského
zákoníku o společnosti.
Z právních jednání týkajících se společného nájmu jsou společní nájemci vůči
pronajímateli a třetím osobám oprávněni
a zavázáni společně a nerozdílně (§ 2736,
§ 2732 odst. 2).
Společná a nerozdílná (solidární) zavázanost vůči pronajímateli (tzv. pasivní
solidarita) znamená to, že společní nájemci jsou povinni plnit jeden za všechny
a všichni za jednoho. Pronajímatel (jako
věřitel) může požadovat celé plnění nebo
jeho libovolnou část na všech společných
nájemcích, jen na některých, nebo na kterémkoli ze společných nájemců (§ 1872
odst. 1). Je-li např. byt pronajat osobám
A a B a nebylo zaplaceno nájemné ve

výši 9 000 Kč, je pronajímatel oprávněn si
vybrat (a případně žalovat) pouze osobu
A a chtít po ní zaplacení celé částky. Společný nájemce A je povinen pronajímateli zaplatit 9 000 Kč a následně žádat
po společném nájemci B zaplacení náhrady ve výši 4 500 Kč (§ 1876). Platí to
i naopak, když by vám měl pronajímatel
např. vrátit přeplatek za služby. Doporučuji proto, abyste zároveň se skončením
společného nájmu bytu pamatovala i na
vyřešení těchto záležitostí, aby bylo jasné,
že nic pronajímateli nedlužíte a jak má
být naloženo s případným přeplatkem na
službách.
Společný nájem bytu zaniká stejnými způsoby jako nájem bytu obecně (dohodou, výpovědí, uplynutím doby
apod.). U společného nájmu bytu se připouští – na rozdíl od společného nájemního práva manželů – aby nájemní právo
zaniklo pouze některému ze společných
nájemců, aniž by to mělo vliv na existenci nájemního práva ostatních společných
nájemců (přiměřené použití § 2739). Je
tedy možné, aby v průběhu existence ná-

jemního vztahu počet společných nájemců klesl.
To se může stát například tak, že některý
ze společných nájemců pouze svým vlastním jménem a na svůj účet uzavře s pronajímatelem dohodu o skončení nájmu,
popř. nájem vypoví. Pronajímatel by měl
následně se zbývajícími nájemci uzavřít dodatek ke stávající nájemní smlouvě. Doporučuji, abyste s pronajímatelem na ukončení společného nájmu bytu za vaši osobu
dohodla, a to písemně. Bohužel, pokud
nebude pronajímatel ochoten přistoupit
na dohodu, musela byste dát výpověď
a běžela by od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi
pronajímateli tříměsíční výpovědní doba.
Jedná se o nájem na dobu určitou, kdy
musíte mít závažný důvod, tj. musí nastat
změna okolností než ty, které byly při uzavření společného nájmu bytu, pro ukončení nájemního vztahu a po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval
(§ 2287 NOZ). Domnívám se, že domácí
násilí je dostatečnou změnou okolností
pro ukončení společného nájmu bytu.

Finance | JUDr. Zdenka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo, Brno

Na co dávat pozor u půjčky
Mám takový problém: dcera mé sestry mě požádala o půjčku 200 000 Kč. Vždy jsme měli dobré
vztahy, ale přesto chci mít vše zajištěné tak, aby se mi peníze vrátily v pořádku, protože jsem si je
ušetřil pro případ nějaké nenadálé události. Co všechno mám udělat, abych měl půjčku co nejvíce
zajištěnou? Jak mám postupovat?
Petr S., Prostějov
Děláte dobře, vždy
je třeba si půjčku pečlivě rozmyslet a vědět, jak postupovat.

Nějaké obavy z nepřízně rodiny či
pomluv nejsou na místě. Jde o vaše peníze! Setkala jsem se s mnoha případy, kdy
lidé doplatili právě na svoji důvěřivost, ne-

boť se domnívali, že když půjčují kamarádovi nebo rodině, není třeba žádných
smluv apod. Naopak písemná smlouva
se všemi náležitostmi je třeba vždy. Nejen
pokračování na str. 8
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k možnosti vymáhání dluhu, ale může se
stát nějaká náhlá událost, např. nečekaně
zemřete, a dědicové nebudou vědět, kde
jsou peníze, a bez smlouvy o půjčce by je
těžko vymohli.
Zjistěte si následující údaje:
1. S tím, kdo si chce do vás půjčit,
podrobně projednejte jeho finanční
poměry. Jeho údaje si prověřte.
2. Požadujte informace o tom, jak plánuje půjčenou částku splatit.
3. Zjistěte, jakou vám dá záruku (např.
vám může dát do zástavy věc, jejíž hodnota pokryje výši dluhu, může to být i motorové vozidlo, a ve smlouvě můžete uvést,
že ho může užívat, v případě neschopnosti
splácet by vozidlo převedl na vás).
4. Ve vašem případě vás žádala
o půjčku pro svoji dceru vaše sestra, zeptejte se jí, zda bude tuto půjčku ručit. Nemusí to být ona, ale jakákoliv jiná osoba,
která má majetek nebo pravidelné příjmy.
5. Zjistěte, zda neteř nemá další dřívější
půjčky u banky nebo u jiných známých či
rodinných příslušníků.
6. Pokud již má půjčky, požadujte předložení podkladů o půjčkách. Z nich zjistí-

te, kolik jich má, jaká je výše splátek a zda
je splácí.
7. Prověřte si, zda proti ní není vedeno
exekuční řízení nebo zda neprobíhá soudní řízení v této věci.
8. Sepište vždy řádnou smlouvu o půjčce, vzor uvádím níže.
9. Sepsání je nejlépe uskutečnit u notáře, pokud je částka větší.
10. Taktéž není od věci, aby smlouvu
podepsal svědek nebo ještě lépe svědci,
pokud ji nebude sepisovat notář.

a den dokdy tak musí učinit. Smluvní pokuta by měla být přiměřená.

Smlouva o půjčce (vzor)
Ve smlouvě je třeba uvést údaje o vás
jako věřiteli a o neteři jako dlužníkovi.
Má-li odlišnou trvalou adresu od doručovací, uveďte i ji. Dále je nezbytné uvést,
jakou částku půjčujete. Do jakého data
má být půjčka vrácena. Je vhodné si ujednat smluvní pokutu. Již zmíněné zajištění závazku. Sjednejte smluvní pokutu.
Pokud se dohodnete, že bude dlužník
půjčenou částku splácet po částech, tj. po
měsíčních splátkách, uveďte ustanovení
o tom, že v případě nesplacení splátky
musí dlužník zbytek dluhu splatit celý,

Pro zvýšení vymahatelnosti půjčky je
třeba nechat podpisy na smlouvě úředně
ověřit. Ověření se provádí na České poště
(služba Czech Point) nebo na městském
úřadu či u notáře. V tom případě smlouvu o půjčce nepodepisujte a učiňte tak až
před osobou, která je oprávněna ověření
provést, zde se před úředníkem na smlouvu podepíšete. Za tento úkon zaplatíte
poplatek. Smlouvu uložte na místo, kde
ji v případě potřeby najdete. Nejlépe je
o jejím uložení pro každý případ říci i své
manželce nebo dětem.

SMLOUVA O PŮJČCE
Marian Nevěčný, bytem Skalská 26, 512 00 Pardubice; rodné číslo: xxxxxx/xxxx, dále jen věřitel
a
Petr Horákovský, bytem Senovážná 384/29, 621 00 Brno; rodné číslo: xxxxxx/xxxx, dále jen dlužník
uzavírají následující smlouvu o půjčce:
Věřitel pan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . půjčuje k dnešnímu dni dlužníkovi panu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . částku ve výši 200 000,- Kč
(slovy: dvěstětisíckorun).
Dlužník pan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . potvrzuje, že tuto částku v plné výši převzal.
Dlužník se zavazuje, že tuto částku vrátí v plné výši k rukám věřitele nejpozději dne xx. xx. 20xx (nebo dluh splatí v dvaceti
splátkách ve výši 10 tis. Kč, a to k 5. dni každého měsíce, přičemž poslední splátka bude splacena dne, měsíce, roku. V případě,
že nesplatí dohodnutou splátku včas, ruší se tím výhoda splátek a dlužník je povinen dluh splatit v plné výši jeho zůstatku do
tří pracovních dnů, tj. nejpozději 8. den v měsíci, v němž splátku nesplatil).
Pro případ, že dluh nebude uhrazen ve výše uvedeném termínu, sjednávají si dlužník a věřitel smluvní pokutu ve výši . . . . . . . . . . . . . . . Kč
za každý den prodlení.
Věřiteli panu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poskytuje dlužník záruku svojí chatou č. p. . . . . . . . . . . . . . evidovanou v LV č. . . . . . . . . . . . . .
u katastrálního úřadu v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjednání této půjčky a předání výše uvedené finanční částky dlužníkovi panu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . byli přítomni následující
svědci
....................................

....................................

Vlastnoruční podpis
svědek 1
jméno, příjmení, datum narození
Předal dne:
Převzal dne:

podpis
podpis

svědek 2
jméno, příjmení, datum narození

(věřitel)
(dlužník)

V Pardubicích dne xx. xx. 20xx
V případě, že by dlužník své dluhy nehradil, je třeba jednat co nejdříve. Výzvou k zaplacení, předžalobní výzvou. Návrhem
k soudu na vydání platebního rozkazu nebo na zahájení soudního řízení (to v případě, že by nebyla smlouva sepsaná, zde je
minimální šance na úspěšnost ve sporu, ledaže by dlužník s vámi dodatečně sepsal a podepsal uznání dluhu). Stejná náprava
je možná, pokud by chyběla smlouva v podobě výše uvedené a byla by sepsaná pouze na kusu papíru bez náležitostí apod.
Poté lze věc předat exekutorovi. Čím dříve věřitel v takové případě jedná, tím má větší šanci na to, že vymáhání bude úspěšné.
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Rizikové zaměstnávání v ČR není na ústupu

Co je nového v oblasti agenturní práce
Obdobně jako v loňském roce se OS
KOVO i v roce 2015 připojil k celosvětové kampani IndustriAll Global Union
„STOP rizikové práci“, vyhlášené v rámci Celosvětového dne za důstojnou práci,
kterým byl 7. říjen 2015. Rizikové formy
práce ani u nás bohužel nejsou na ústupu.
Nejrozšířenější formou rizikového
zaměstnávání v ČR je v současnosti
bezpochyby agenturní práce. Počet
agenturních zaměstnanců v kovoprůmyslu permanentně narůstá. Zatímco
v roce 2011 pracovalo v kovoprůmyslu
v průměru 27 322 agenturních zaměstnanců, v roce 2014 to bylo již 36 497
osob a v 1. pololetí 2015 se počet zvýšil
na 40 482 zaměstnanců.
Podíl agenturních zaměstnanců na
počtu kmenových zaměstnanců (tzv.
penetration rate, jak tento podíl nazývají agentury práce) činil v 1. pololetí 2015
v kovoprůmyslu již 7,9 %. V tomto podílu
se jednotlivá odvětví kovoprůmyslu výrazně liší. Zatímco v automobilovém průmyslu je tento podíl 11,8 %, ve výrobě kovů
pak „pouhých“ 5,7 %.
V roce 2014 bylo agenturami práce
v ČR podle statistiky umístěno celkem
254 947 zaměstnanců, z toho 193 831
občanů ČR. Tato čísla je však nutné brát
s rezervou, neboť v odvětví stavebnictví
je vykazováno minimum agenturních zaměstnanců.
Jaký je profil agenturního zaměstnance? Podle údajů CIETT (světové konfederace soukromých agentur práce) za
rok 2013 jsou agenturními zaměstnanci
převážně muži (57 %). 66 % agenturních
zaměstnanců jsou mladí lidé do 30 let.
Co se týká kvalifikace, 26 % agenturních
zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání,
54 % středoškolské. Agenturní zaměstnanci jsou spíše využíváni většími firmami,
65 % z nich je přidělováno do podniků
s více než 100 zaměstnanci.
Časovaná bomba agentur
Podle slov JUDr. Ljubomíra Drápala,
předsedy senátu Nejvyššího soudu, je

agenturní zaměstnávání pro ČR časovanou bombou. To, že jde o velmi
problematickou součást trhu práce, si
uvědomuje i samo ministerstvo práce.
Za nejhorší obcházení zákona v oblasti agenturního zaměstnávání považuje
ministerstvo v první řadě skutečnost, že se
pomocí agenturního zaměstnávání zastírá
přesčasová práce. Zaměstnanec pracuje
na stejném pracovním místě 8 hodin pro
svého zaměstnavatele a následně pokračuje ve stejné práci pro agenturu. Dopady
nejsou jen finanční, kdy je zaměstnanec
okrádán o mzdové zvýhodnění za přesčasovou práci, ale negativní dopady mohou
být i na bezpečnost práce a bezesporu
i na zdraví takto využívaných zaměstnanců.
Okrádání na pojištění
Ještě děsivější je situace, kdy se domluví se zaměstnavatelem-uživatelem více
agentur práce a zaměstnanec vykonává
celý měsíc práci na stejném pracovišti, ale
pro několik zaměstnavatelů z řad agentur
práce tak, aby výdělek pro jednotlivé
zaměstnavatele nedosáhl částky rozhodného příjmu podle zákona o nemocenském pojištění, aktuálně tedy částky
2 500 Kč za měsíc. Zaměstnanec tak pracuje celý měsíc, odpracuje stejný nebo
vyšší počet hodin než zaměstnanec v klasickém pracovním poměru, vydělá třeba
20 000 Kč, a přesto není pojištěn. Sám
si musí většinou platit zdravotní pojištění
a v případě nemoci nebo nezaměstnanosti nemá nárok na žádné dávky z pojistných systémů. Odpracovaná doba pro
takového zaměstnance není ani dobou
započitatelnou pro účely důchodového
pojištění, takže je možné, že zaměstnanec, který strávil delší dobu v takovémto
pracovním režimu, neodpracuje léta potřebná pro nárok na starobní důchod a ve
stáří zpláče nad výdělkem.
Agenturních pracovníků v řadách
odborářů přibývá
Tato obcházení zákona vedla ministerstvo k tomu, že připravilo novelu zákona

o zaměstnanosti s cílem zpřísnit podmínky pro agenturní zaměstnávání. Z našeho
pohledu byly nejzajímavější dva návrhy
opatření. Prvním z nich je návrh, aby ani
agentury práce nemohly řetězit pracovní poměry na dobu určitou bez omezení
jako dosud, ale aby se i na ně vztahovaly podmínky uvedené v § 39 zákoníku práce. Druhým důležitým opatřením
mělo být zavedení kvót pro maximální
rozsah agenturní práce u zaměstnavatele. Kvóta neboli maximální podíl agenturních zaměstnanců vůči kmenovým
měla být stanovena na výši 15 %. Proti
těmto záměrům se agentury práce velmi
výrazně postavily, a díky tomu ochladla
i spolupráce mezi OS KOVO, který tyto
návrhy podporuje, a Asociací poskytovatelů personálních služeb, která je zásadně proti. Bohužel v současné době již
MPSV tyto své návrhy příliš neprosazuje,
a tak je další osud novely zákona nejistý.
Pracovní skupina k tomuto tématu, ve
které působí i zástupci ČMKOS, hledá
jiné cesty, jak předpisy upravující agenturní zaměstnávání zpřísnit. V koncepčním
materiálu ČMKOS jsou některá opatření
navrhována, například jde o spolurozhodování odborů při stanovení maximálního podílu agenturních zaměstnanců
u zaměstnavatele, nebo definice obsahu
termínu „pracovní a mzdové podmínky“,
které nemají být horší pro agenturního
zaměstnance, než by byly u srovnatelného zaměstnance zaměstnavatele-uživatele.
Zcela samostatným úkolem pro odbory je organizování agenturních zaměstnanců. Dobrou zprávou je, že se množí
ZO OS KOVO, které do svých řad přijímají i agenturní zaměstnance. Nicméně jejich organizování je velmi obtížné, neboť
v mnoha případech agenturní zaměstnanci často mění místo výkonu práce,
a při přesunu k zaměstnavateli z jiného
odvětví nebo bez odborové organizace
nám z členské základny mizí.
Alena Paukrtová

Také kováci stávkující ve společnosti IG Watteeuw v Brně si připomněli, že 7. říjen 2015 byl vyhlášen Celosvětovým dnem za důstojnou práci.
Jde o součást světové kampaně proti rizikovému zaměstnávání, vedené IndustriAll Global Union. I Odborový svaz KOVO se k ní připojil.
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Solvayovy lomy: Technická zvláštnost Českého krasu
V Českém krasu můžete spatřit zajímavé a pozoruhodné věci nejen z hlediska přírody
samotné, lze tady narazit i na jiné památky, například technického charakteru.
Český kras je přímo prošpikován lomy
a doly. Kdekdo zná například Velkou
a Malou Ameriku. Určitou zvláštností,
vhodnou pro individuální výlety i pro
rodiny s dětmi, může být poznávací
výlet do Solvayových lomů.

značku a po chvíli si můžete odpočinout u jeskyně Arnika v malém altánku. Jeskynní systém vede až někam ke
klášteru Svatý Jan pod Skalou. K lomům
vám zbývá už jen
kousek cesty.

Z historie
V roce 1904 přišla do Čech belgická
firma Solvay, zabývající se zpracováním vápence pro chemické účely. Tato
firma založila továrnu v Ústí nad Labem – Neštěmicích.
Vápenec pro výrobu
kupovala od různých
dodavatelů z celých
Čech. To se posléze
ukázalo jako nerentabilní, a tak v roce
Pokladna je netradičně
umístěna ve staré tramvaji

1916 padlo rozhodnutí otevřít si vlastní
závodní lom na vápenec.
Byla vytipována lokalita s velmi kvalitním vápencem v katastru
obce Svatý Jan pod Skalou. V roce
1917 byl proveden geologický průzkum,
který potvrdil požadovanou kvalitu materiálu. Za 50 tisíc korun byly vykoupeny
pozemky od tehdejšího majitele svatojanského velkostatku Václava Komendy.

Obří těžební automobil zde zůstal stát poté, co přepravil na čtvrt milionu tun horniny

Tyto vápencové lomy jsou zvláštní tím,
že v nich dobrovolnická společnost Barbora svépomocí ve volném čase vytvořila skanzen. Jmenují se podle Ernesta
Solvaye, který vymyslel způsob výroby sody (uhličitanu sodného) nazývaný
Solvayův proces. Pro něj je třeba kromě
soli vápenec. Muzeum těžby a dopravy
vápence v Českém krasu je koncipováno
jako skanzen ve volné přírodě, který tvoří několik objektů – bývalých provozních
a technologických budov a rekonstruovaná úzkorozchodná dráha.
Pěšky kolem Berounky
Výlet do dolů začíná obvykle na vlakovém nádraží v Srbsku u řeky Berounky,
kousek po proudu před Berounem. Po
červené značce se pokračuje malebným
údolím kolem Bubovických vodopádů.
Kolem stezky vedoucí podél potoka jsou
místy různé jeskyňky.
Prochází se kolem bezzásahové oblasti na kopci Doutnáč – je zajímavé vidět, jak vypadá kus země, které se již
dlouho nedotkla lidská ruka. Na rozcestí
Propadlé vody, kde lze spatřit několik
hlubokých jam, se napojíte na zelenou

Důlní vláček vypadá romanticky, ale rachotí opravdu silně

Zbytky starých těžebních strojů připomínají kovové
dinosaury

V samotném lomu se platí pouze za
prohlídku muzea a štoly s průvodcem
a za projížďku rachotícím důlním vláčkem.
Proveze vás po okolí až ke staré těžní
štole, resp. tunelu. Cestou můžete spatřit velké množství staré důlní techniky
z různých časových období těžby.
Od malých důlních buldozerů až k velkým
těžebním jeřábům. Místy máte pocit,
jako by zde bylo muzeum jakýchsi podivných kovových dinosaurů v přírodě…

Následně se rozjely přípravné práce. Také
začala výstavba samotížné lanovky spojující lom s dráhou v Loděnicích.
Poté již nic nebránilo zahájení těžby,
která začala 27. 6. 1918. A tak v první
polovině roku 1918 přijel do Neštěmic
první ucelený vlak naložený vápencem ze
Solvayových lomů.
Původní lom se rozkládal na severním
svahu nad obcí Loděnice. Těžba firmou
Solvay byla ukončena v roce 1956 a lom
byl předán Správě silnic Praha, pobočce
Beroun. Tato firma dotěžovala materiál
pro stavbu okolních silnic.
(foto + text ev)

ZO SOCIAL-PARTNER OS KOVO,
Zdibsko 613, 250 67 Klecany
socialpartner@email.cz

Petr Jungmann, předseda ZO
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Správné znění tajenky z čísla 15: Stop zneužívání agenturního zaměstnávání. Správně luštila a štěstí při losování měla Marcela
Machů z Uherského Brodu. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Je také vydavatelem
časopisu Křížovky pro každého (další číslo vyjde 27. října). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 29. října na doručovací adrese
redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

