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PRÁVO ZAMĚSTNANCE URČIT SI NÁSTUP A ČERPÁNÍ DOVOLENÉ
Čerpání dovolené
§ 217 ZP
(1) Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím
souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce
kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v tomto zákoně není dále stanoveno jinak. Při určení rozvrhu
čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se
zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se
zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně
oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.
§ 218 ZP
(3) Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30.června následujícího kalendářního roku, má právo určit
čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14
dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení.
Pokud tedy zaměstnanci po 30.6.2015 stále ještě zbývá nevyčerpaná a převedená dovolená za rok a zaměstnavatel mu neurčí její
nástup a čerpání do 30.6.2015, od 1.7.2015 si nástup této nedočerpané dovolené může určit zaměstnanec sám.
Zaměstnanec je v tomto případě vázán pouze tím, že nástup dovolené musí oznámit zaměstnavateli písemně 14 předem,
nedohodnou-li se jinak. Oprávněné zájmy si v tomto případě realizuje zaměstnanec sám a je otazné, do jaké míry je povinen v
daném případě přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele. K novému ustanovení § 218 odst. 3 zák. č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce účinnému od 1.1.2012 se z časových důvodů dosud nevyvinula judikatura.
Vzdá-li se zaměstnavatel svého oprávnění nástup této části dovolené určit tím, že projde marně termín k určení nástupu dovolené
zaměstnavatelem, a zaměstnanec si mezi 1.7.2015 a koncem roku 2015 určí nástup staré dovolené sám, zaměstnavatel nemá
právo takto určený termín měnit. Zůstává mu však oprávnění zaměstnance ze závažných důvodů z dovolené odvolat.
Nemůže-li být „stará“ dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán
dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu
čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.
Bc. Sobolová Alena, MBA
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MÁME RÁMCOVOU SMLOUVU
Mobilní hlasové služby
Tarify Profi na míru
Tarif Profi na míru 1 a Profi na míru 5 je určen pro zákazníky s uzavřenou Rámcovou smlouvou. Lze ho kombinovat s jakýmkoli aktuálně
nabízeným tarifním zvýhodněním, pokud nebude stanoveno jinak.
Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu bez DPH. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách.
Tarif Profi na míru neobsahuje žádné volné datové jednotky, pokud není v Rámcové smlouvě sjednáno jinak.
Ceník tarifů

Profi Na Míru 1

Profi Na Míru 5

0,90

250.00

Volné minuty

0

0

Volné SMS

0

0

Volání do sítě T-Mobile

0.90

0.00

Volání do ostatních mobilních sítí

0.90

0.00

Volání do pevné sítě

0.90

0.00

SMS do sítě T-Mobile

0.90

0.00

SMS do ostatních sítí

0.90

0.00

Hlasová schránka

0.15

0.00

PPS na Vnitřní uživatele a
zvýhodněná čísla

0.00

0.00

SMS mezinárodní

2.00

2.00

MMS

8.20

8.20

Měsíční paušál

Profi na míru 4
Tarifní program Profi na míru 4 je určen pouze pro zákazníky s Rámcovou smlouvou a nevztahují se na něj žádné položkové množstevní
slevy, pokud není v Rámcové smlouvě stanoveno jinak. Poskytování tarifu bude automaticky ukončeno společně s ukončením účinnosti
Rámcové smlouvy. Do 5 dnů po ukončení příslušné Rámcové smlouvy je zákazník oprávněn aktivovat některý z tarifů aktuálně
nabízených zákazníkům bez uzavřené RS. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, je T-Mobile oprávněn změnit tarif Profi na míru 4 na tarif
dle volby T Mobile, který bude nejblíže odpovídat tomuto tarifu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po 30 vteřinách.
Volné minuty se uplatňují pouze na hlasové služby.
Tarif Profi na míru 4 neobsahuje žádné volné datové jednotky, pokud není v Rámcové smlouvě sjednáno jinak.
Ceník tarifů
Měsíční paušál

Profi na míru 4
350.00

Volné minuty

neomezeně

Volné SMS

neomezeně

Volání do sítě T-Mobile *

0.00

Volání do ostatních sítí *

0.00

SMS

0.00

Mezinárodní SMS

2.00

MMS

4.05

Max. rychlost datového přenosu
Max. rychlost po dosažení
datového limitu
Datový limit
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42 / 5,76 Mbit/s
64 / 32 kbit/s
2 GB

BABIČKA POTŘEBOVALA ČÍSLO NA LÉKAŘE, TAK
ZAVOLALA 1188. A: "TA PANÍ BYLA TAK HODNÁ, JEŠTĚ
MĚ PŘEPOJILA!"STÁLO TO 300,-KČ!!!!!!!!!!!!
Jistě jste již viděli - v poslední době často opakovanou - reklamu na
linku 1188 Sympatická spojovatelka nabízí vyhledání telefonního čísla
i jiných informací a končí otázkou: „A přejete si přepojit?“ Nikterak
však neupozorňuje na cenu této služby...
Za každou započatou minutu hovoru se spojovatelkou i s následně
přepojeným číslem zaplatí zákazník O2 20,00 Kč + 15,00 Kč za
připojení zákazník T-Mobile 24,90 Kč +14,90 Kč za připojení
zákazník Vodafone 27,60 Kč
zákazník U:fon 21,48 Kč
zákazník GTS Czech 16,80 Kč + 12,00 Kč za připojení zákazník
Tiskali 14,26 Kč + 14,40 Kč za připojení z veřejného automatu 30,00
Kč
Zapomeňte číslo 1188!!
A ještě jedno upozornění ! ! !
Pokud se rozhodnete poslat SMS-ku na podporu dětí kdesi v
Africe, kterou reklamují v TV, pod názvem: "MAGNA DĚTI v
nouzi" za 3 EUR, očekávejte zpětnou SMS, že vám budou KAŽDÝ
MĚSÍC strhávat 3 Eur !!! A nedá se s tím nic dělat ..................

NEJSTE SPOKOJENI SE SVÝM LÉKAŘEM?
Každý občan (pojištěnec) má právo vybrat si svého registrujícího lékaře. Stanoví to zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění, § 11 písm.b) „pojištěnec má právo na výběr poskytovatele zdravotních služeb (lékaře), v případě registrujícího
poskytovatele může toto právo uplatnit pouze jednou za 3 měsíce.“ V praxi to probíhá tak, že chce-li občan změnit svého registrujícího
(praktického) lékaře, najde si nového lékaře, který bude souhlasit s tím, že bude jeho registrujícím lékařem. Sepíše s ním potřebné
údaje a už se o nic nemusí starat, od této chvíle je občan registrován u nového lékaře, vše ohledně přesunu zajistí nový lékař a
zdravotní pojišťovna. Lékař si vyžádá výpis z karty u předchozího registrujícího lékaře a zdravotní pojišťovna mu oznámí, že občan
již není u něj registrován.
A jaký to může mít vliv na pracovnělékařské prohlídky v zaměstnání? Vůbec žádné. V minulosti platilo, že téměř všichni
zaměstnanci měli na huti svého registrujícího lékaře, který byl zároveň lékařem závodní preventivní péče. To dnes již zdaleka neplatí,
mnoho zaměstnanců má registrujícího lékaře v místě bydliště a lékaře pracovnělékařských služeb na huti. Pro pracovnělékařskou
prohlídku to znamená jen to, že si zaměstnanec před jejím absolvováním musí u svého registrujícího lékaře pořídit výpis ze zdravotní
dokumentace. Náklady spojené s výpisem si může zaměstnanec nechat proplatit u zaměstnavatele. Dnes se pracovnělékařské služby
řídí zákonem č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a prováděcí vyhláškou č.79/2013 Sb., o pracovnělékařských
službách. Zde je stanoveno, že lékaře určuje zaměstnavatel a má s ním písemnou smlouvu. Lékař provádí pracovnělékařské prohlídky
a potřebná vyšetření podle dané legislativy. Zaměstnanec je buď způsobilý vykonávat práci, nebo způsobilý s podmínkou (např. jen s
brýlemi, bez nočních směn apod.), nezpůsobilý nebo pozbyl dlouhodobě způsobilost. Znamená to, že pokud je zaměstnanec způsobilý
vykonávat práci a nezměnil se mu nějak zdravotní stav, bude po příští prohlídce opět způsobilý.
Pokud by tomu tak nebylo a zaměstnanec by s důvody nezpůsobilosti k práci nesouhlasil, může podat návrh na přezkoumání
lékařského posudku.
Je správné, že lékař není závislý na zaměstnavateli, aby mohl odborně posuzovat zdravotní stav zaměstnanců. Také je správné, že musí
lékařský posudek vystavit podle skutečného zdravotního stavu zaměstnance, protože tento posudek může nakonec přezkoumat jiný
lékař.
Bojím se, že mi při preventivní prohlídce lékař záměrně napíše neschopen…
Není třeba se vůbec ničeho obávat. Proti pracovnělékařskému posudku je možno podat podle §46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. o
specifických zdravotních službách, návrh na přezkoumání. Má-li posuzovaný zaměstnanec za to, že lékařský posudek je nesprávný,
může do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání podat návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek
vydal.

Jednali jsme 13.2.2015 s představiteli odborových
organizací OS KOVO hutních podniků
Moravskoslezského kraje sdružených v „G6“
Hostem byl kol. Ivo Navalaný, který se uchází o funkci
místopředsedy OS KOVO, 4 roky pracuje jako předseda ZO
v TPCA Kolín. Představil svoje vize - vznik studie
neuvolněných předsedů, školení pro neuvolněné
funkcionáře a jeho refundace, benefity pro odboráře,
propagace odborů.
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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

