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Účastníci a rozsah ko|ektivní smIouw wššího stupně

Tato ko|ektivní sm|ouva vyššího stupně (dá|e jen sm|ouva) je závazná pro zaměstnavate|e,
uvedené v pří|oze č. 1 sm|ouvy (dá|e jen zaměstnavate|é} a pro zák|adní odborové organizace,
které jsou č|eny os EcHo (dá|e jen zák|adníodborová organizace os EcHo).

Ve smys|u ustanovení 5 25 zP, se práva a povinnosti dojednané v této smlouvě Vztahují na
všechny zaměstnance výše uvedených zaměstnavate|ů.

Z principu závaznosti |ze udě|it tlýjimky pouze z ustanovení kapito| |V., V' a V|. Toto bude
uvedeno výčtově ve sm|ouvě vždy za přís|ušným č|ánkem smlouvy' Výjimka pod|éhá vždy
písemnému souh|asu všech sociálních partnerů na podnikové úrovni a v případě neexistence
odborové organizace o ní může rozhodnout zaměstnavate|.

.
Předmět smIouw

Tato sm|ouva upravuje práva a povinnosti sm|uvních stran, jakož i mzdová a ostatní práva
v pracovněprávních vztazích, která |ze dojednat v rámci ko|ektivního vyjednávání při reaIizaci
ko|ektivních a individuá|ních Vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavate|i, a Vymezuje ob|ast
jejich spo|upráce. U mzdových a ostatních práv v pracovněprávních vztazích zaměstnanců
sm|ouva vymezuje jejich minimá|ní rozsah v sou|adu s přís|ušnými pracovněprávními
předpisy.

3 .

t .
Společné závazkv smluvních stran

5mIuvní stranv se zavazuií:

Respektovat postavení a pravomoci zák|adních odborových organizací os EcHo a
zaměstnavate|ů, jakož iorgánů oS EcHo a scHP čR Vyp|ýVající z platných právních předpisů a
z této sm|ouw a nevytvářet sivzájemně překážky při rea|izaci smIuvních vztahů.

Zabezpečovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci a zabránit jakýmko|i omezením a
diskriminaci zaměstnanců v souIadu s právním řádem čR'

V sou|adu s touto sm|ouvou Vést ko|ektivní VyjednáVání s cí|em uzavřít podnikové ko|ektivní
sm|ouvy a udržet sociá|nísmír.

Na úrovni č|enských organizací scHP čR a zák|adních odborových organizací os EcHo
čtvrt|etné posuzovat mzdorlý'ch vlývoj, inf|ační rizika, \^Jivoj na trhu práce a ekonomickou
Výkonnost podniků. Tímto postupem budou smIuvní strany usi|ovat o zvyšování reá|ných
mezd zaměstnanců.

Vyhodnotit p|nění této smlouvy do konce |||. čtvrt|etí každého roku účinnosti sm|ouvy a na
zák|adě zkušeností z pIněnítéto sm|ouvy zahájit jednání o uzavření ko|ektivní smtouvy vyššího
stupně na da|ší období v sou|adu se zákonem, eventuá|ně dodatku k této sm|ouVě tak, aby
k jejímu uzavření doš|o v termínu skončeníjejí účinnosti.

B. zaměstnavatelé se zavazuií:
1. Podporovat vyč|enění finančních prostředků ke krytí sociá|ní poIitiky. Výše finančních

prostředků může být podmíněna souhlasem přísIušných orgánů spo|ečnosti. Ztěchto
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finančních prostředků poskytnout zák|adním odboroým organizacím částku na krytí nák|adů
spojených sčinností zák|adních odborouich organizací os EcHo s|oužící k uspokojování
sociá|ních, ku|turních, vzdě|ávacích a tělo\^íchovných zájmů zaměstnanců. Výše a forma
převodu těchto finančních prostředků bude předmětem koIektivního vyjednávání na
podnikové úrovn|.
V případě, že u jednoho zaměstnavate|e působí více odborových organizací, budou výše
uvedené prostředky rozdě|eny mezi jednot|ivé zák|adní odborové organizace oS ECHO d|e
dohodv se zaměstnavate|em.

Vytvořit odboro\^ím organizacím na svůj nák|ad podmínky pro řádný uikon jejich činnosti,
zejména jim poskytovat pod|e suich provozních možností v přiměřeném rozsahu místnosti
s nezbytným vybavením, hradít nezbytné nák|ady na údržbu a technický provoz a nák|ady na
potřebné podk|ady ve smys|u s 277 zP '

V případě požadavku orgánu odborové orBanizace os EcHo a na zák|adě výs|ovného
písemného souh|asu zaměstnance zabezpečit pravide|né měsíční srážky ze mzdy členských
odborových příspěvků a jejich převod na účet zák|adních odboroých organizací os EcHo a
poskytnout odborové organizaci os EcHo roční (popř. měsíční) přeh|ed o zap|acených
č|enských příspěvcích jednot|i\^ích zaměstnanců . č|enů odborové organizace os EcHo.
Na zák|adě přeh|edu vystaví orgán odborové organizace os EcHo potvrzení pro č|eny o Wši
zap|aceného č|enského příspěvku podle ustanovení s 38| odst. 1 písm. k} zákona č. 58611992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a předá je zaměstnavateli nejpozději do
konce Iedna nás|edujícího roku.
zaměstnavate| se vsou|adu s ustanovením 515 odst. 7 téhož zákona zavazuje odečíst
zaplacené č|enské příspěvky od zdanite|ných příjmů na zák|adě vystaveného potvrzeníve výši
zákonem stanoveného |imitu zaměstnanci - č|enu odborové organizace os EcHo, kterému
zpracovává roční zúčtovánídaně ze mzdy.

Umožnit funkcionářům a odborným zaměstnancům os EcHo a zák|adních odborouých
organizacíoS EcHo Vstup na pracoviště všech zák|adních organizacíos EcHo, a to ive dnech
pracovního k|idu, k p|nění odborových úko|ů za předpokladu, že budou dodrženy
bezpečnostní a režimové předpisy pracoviště.

Umožnit funkcionářům zák|adních organizací os ECHo na zák|adě žádosti orgánu Zo os EcHo
Vstup na všechna pracoviště zaměstnavate|e za úče|em informování zaměstnanců, za
předpokIadu, že budou dodrženy bezpečnostní a režimové předpisy pracoviště.

OS ECHO se zavazuie:

Vést odborové funkcionáře k dodržování povinnosti u|ožené ustanovením 5 276 odst. 3,
zákoníku práce, zejména zachovávat m|čen|ívost o skutečnostech, o nichž se dovědí při
výkonu své funkce, pokud by porušením m|čen|ivosti moh|o dojít k prozrazení utajovaných
skutečností nebo porušení oprávněných zájmů zaměstnavateIe nebo zaměstnanců.

Za úče|em vytváření podmínek pro zachování sociá|ního smíru objasňovat č|enské základně
v rámcí systému odborové výchovy, vzdě|ávání a ško|ení, principy efektivní zaměstnanosti Ve
vazbě na up|atňování práv a záruk obsažených zejména v části |X. bod 2)této sm|ouvy.

Podporovat efektivnÍ zaměstnanost při dodržení podmínek uvedených V kap. V|. odst' 2, a
dá|e pak v kap. |X.,  odst.  1a 2 této Ks.
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4. Zabezpečit, aby zák|adní odborové organizace os EcHo důs|edně označova|y Všechny sVé
orgány takovými názvy, aby vždy bylo zce|a zřejmé, že se jedná o orgány odborové, tedy
doo|ňkovou zkratkou oS ECHo.

5. Respektovat zájmy zaměstnavate|e, mající za cíl prosperitu, technický a ekonomický rozvoj
zaměstnavateIe a zvýšení pracovní discip|íny zaměstnanců.

tv.
Pracovněprávní nárokv

1. Pracovnídoba

V průběhu účinnosti smlouvy zaměstnavate|é zachovají pracovní dobu v dé|ce nejýše 37,5
hodiny býdně.
Ustanovení tohoto bodu 1 se nevztahuje na společnost KoVoprojekta Brno a.s. a Tractebe|
Enginee r ing a.s.

2. PřestáVkv V oráci

Zaměstnavate|é prokazatelně vymezí pracoviště, kde ne|ze čerpat přestávku na jíd|o a
oddech a kde práce nemohou být přerušeny. V tomto případě nedochází k přerušení směny a
ce|á doba směny je hodnocena jako výkon práce' Zaměstnancům musí b'Ít zajištěna i bez
přerušení provozu nebo práce přiměřená doba pro oddech a jíd|o.

3. Dovo|ená

Zák|adní rnl'měra dovoIené se u Všech zaměstnanců prodlužuje nad zákonem stanovený nárok
nejméně o jeden týden.

V.
Mzdv

1. Zaměstnancům přís|ušíza vykonanou práci mzda. Zák|adní práva a povinnosti při poskytování
mzdy jsou upraveny přísIušnými ustanoveními zákoníku práce.

2, Bez oh|edu na finanční situaci zaměstnavatele musí být zaměstnanci vyp|acena zaručená
mzda ve smyslu ustanovení zákoníku práce ve mzdornl'ch formách up|atňovaných přís|ušným
zaměstnavateIem a v souIadu s ustanovením podníkové koIektivní smIouvy.

3. Pro odměňování zaměstnanců bude up|atňován zpravid|a 12stupňo\^Í tarifní systém.
zaměstnavate|é mají možnost uplatnit vyšší nebo nižší počet stupňů tarifního systému. MImo
rámec tohoto systému mohou být sjednáVány 5m|uvní mzdy.
Usta novenítohoto bodu 3 se nevztahuje na spo|ečnost Kovoprojekta Brno a.s.

4. zaměstnavate|é budou zařazovat zaměstnance na základě sjednaného druhu práce do
přís|ušného tarifního stupně, a to d|e podnikových pravide|. Podnikoni seznam - kata|og je
zpravidIa součástí originá|ního Výtisku podnikové koIektivní smlouvy, pokud se smIuvní5trany
nedohodnou jinak.
Ustanovenítohoto bodu 4 se nevztahuje na spoIečnost Kovoprojekta Brno a.s.

5. Zaměstnavate|é se zavazují, v rámci snahy o udržení reá|né mzdy, brát zřete| jak na
oprávněné zájmy zaměstnanců, tak ina výkonnost spo|ečnosti, její aktuá|ní ekonomickou
situaci a oostavení na trhu.



V případě, že zaměstnavate| vykáže v předchozím období dobré výs|edky hospodaření
vyjádřené nékteným z uvedených ukazate|ů (např. zisk po zdanění, EB|TDA, bi|anční cash -
f|ow atp.), budou sociá|ní partneři na podnikové úrovni h|edat vhodný způsob a formu
mzdového oInění.
Výše mzdového p|nění by mé|a zoh|ednit míru inf|ace, nnýšených žívotních nák|adů
zaměstnanců a odpovídat ekonomickým možnostem zaměstnavate|e, výl.ionnosti a
sociá|nímu postave n í jed notIivých skupin zaměstnanců a situaci na trhu práce.

V případě, že u zaměstnavate|e nepůsobí odborová organizace, je toto rozhodnutí vjeho
kom oetenci.

6. Sm|uvní strany se dohod|y, že pokud zaměstnavate|é up|atní tariíní systém, pak tarifní křivka
musí odpovídat V 1. stupni výši zaručené mzdy, p|atné d|e nařízení v|ády č. 56712006 Sb.
navýšené o 1200,- Kč a V pos|edním stupni pak v minimá|níýši 25 500,. Kč.

Zaměstnavatelé informují orgán zá k|adní odborové organizace os EcHo o okruhu pracovních
činností - funkcí, pro které sjednají sm|uvní mzdy, jakož i případné změny v průběhu p|atností
ko|ektivní sm|ouvy.
Usta novenítohoto bodu 6 se nevztahuie na společnost Linde Gas a.s.

7. Příp|atkv

7.t Zaměstnavatelé poskytnou zaměstnancům příp|atky za noční práci a za práci v sobotu a
nedě|i .
zanoční práci Ve \^ýši 10% průmérného hodinového výdě|ku, minimá|ně však ve ýši
17,00 Kč/h pokud se sociální partneři na podnikové úrovni nedohodnou jinak.

Za práci  vsobotu a v nedě|i  veýši 10% průměrného hodinového výdě|ku, minimá|ně
však ve ýši L7 ,oo Kč/h pokud se sociá|ní partneři na podnikové úrovni nedohodnou jinak.

7.z Příp|atky přís|uší í za práci přesčas.

7 .3 Pokud se zaměstnanec se zaměstnavate|em dohodne na poskytnutí náhradního vo|na za
případnou práci přesčas v noci nebo V sobotu a v nedě|i, přís|ušímu příp|atky za práciV noci a
příp|atky za práciv sobotu a neděli.

8. Mzda za práci přesčas

Za práci přesčas přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příp|atek nejméně ve výši 25 %
průměrného výdělku.
Za práci přesčas, která předchází nebo následuje směnu a trvá ce|ou směnu, přís|uší
zaměstnancí dosažená mzda a příp|atek nejméně ve výši 33 % průměrného výdě|ku.

Místo \^ýše uvedených diferencovaných příp|atků za práci přesčas |ze vyp|ácet jednotný
přípIatek ve výši 29% průměrného výdě|ku'

Pokud se jedná o přesčasovou noční práci (práci přesčas v noci) nebo v den pracovního k|idu,
přís|uší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve Výši 50 % průměrného rnýdě|ku.
Příp|atek za práci přesčas při souběhu podmínek se poskytuje jen jeden, ktený je pro
zaměstnance výhodnější.
Místo uvedených diferencovaných příp|atků za práci přesčas |ze vyp|ácet jednotný procentní
přípIatek, a to ve výši dohodnuté v podnikové koIektivní sm|ouvě.
V případě, že se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodIi na poskytnutí náhradního VoIna
v rozsahu práce konané přesčas, přípIatek nepřísIuší.



8.1 U zaměstnanců, u kteých nepřesáhne zák|adní měsíční mzda při p|ném pracovním úvazku
15 000 Kč (nebo ekviva|ent hodinové či úko|ové mzdy) nebude zaměstnavateI mzdu (d|e 5
114, odst. 3 ZP) sjednávat již s přih|édnutím k přesčasové práci V jakémko|i rozsahu. Pokud se
zaměstnavate| se zaměstnancem Ve sm|ouvě, uzavírané ode dne účinnosti této sm|ouvy,
nedohodnou jinak; smlouvy o mzdě uzavřené před účinností této sm|ouvy nejsou tímto
ujednáním dotčeny.

9, Přío|aÍek za oráci 24. L2. a 3t, !2'
Sociá|ní partneři na podnikové úrovni dohodnou v'iši příp|atku nebo jinou formu
zvýhodněníza práci 24.12. a noční směně z 31. 72. na 7.1', nad zákonem stanovenou uýši.
sociá|ní partneři se mohou na podnikové úrovni dohodnout ijinak. V případě, že
u zamě5tnavateIe nepůsobí odborová organizace, rozhodne o této odměně zaměstnaVate|.

10. Náhrada mzdv oři orostoii a přerušení práce způsobené nepříznivými oovětrnostními v|iw

10.1 NepřevedeJi zaměstnavate| zaměstnance na jinou práci v případě, že nemůže bez svého
zaviněnL pro přechodné závady, konat práci na svém pracovišti (prostoj 5207 písm. a) ZP),
přís|uší zaměstnanci náhrada mzdy Ve výši 90% průměrného výdělku. V případě, že
zaměstnanec odmítne převedení na jinou práci, ná|eží mu náhrada mzdy ve Výši 80%
průměrného uýdě|ku.

Lo'z. Nepřevede-|i zaměstnavatel zaměstnance na jínou práci v důs|edku přerušení práce
způsobené nepříznivými povětrnostními v|ivy ($ 207 písm. b) zP), přís|uší zaměstnanci
náhrada mzdy ve vriši 70% průměrného výdě|ku. V případě, že zaměstnanec odmítne
převedení na jinou práci, ná|eží mu náhrada mzdy ve výši 60% průměrného v.ýdělku.

11. Da|ší formv mzdv a odměnv
V podnikouých ko|ektivních sm|ouvách lze dohodnout podmínky a výše da|ších forem mezd,
poskpovaných zaměstnancům za Vykonanou práci.

12, odstuoné

tz.L odstupné při uýpovědi d|e 5 52 písm. a) - c} Zákoníku práce

zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru v..ýpovědí danou
zaměstnavate|em z důvodů uvedených V 9 52 písm. a) . c) zákoníku práce nebo dohodou z
týchž důVodů, ná|eží při skončení pracovního poměru zákonné odstupné.
odstupné bude zvýšeno o da|ší průměrný měsíční výdě|ek za každý celý ka|endářní měsíc, o
kteni bude zkrácena zákonná dvouměsíčníuýpovědnídoba.

zaměstnancům, kteří přistoupí na dohodu o rozvázání pracovního poměru v měsíci, v němž
by| učiněn návrh na rozvázání pracovního poměru dohodou, ná|eží odstupné zuýšené o
dvojnásobek průměrného vtidě|ku.
V případě ukončení pracovního poměru dohodou do konce prvého měsíce běhu v'ipovědní
doby ná|ežíodstupné zvýšené o jednonásobek průměrného měsíčního výdě|ku

Lz.2 V záVis|osti na dé|ce pracovního poměru se zvyšuje odstupné o:
a) jednonásobek průměrného výdě|ku při trvání minimá|ně 25 |et nepřetržitého pracovního

poměru zaměstnance ke spo|ečnosti, a to ke dni skončení pracovního poměru

b) dvojnásobek průměrného výdě|ku při trvání minimá|ně 30 |et nepřetržitého pracovního
poměru zaměstnance ke společnosti, a to ke dni skončení pracovního poměru.



c) trojnásobek průměrného Výdě|ku při trvání minimá|ně 35 |et nepřetržítého pracovního
poměru zaměstnance ke spo|ečnosti, a to ke dni skončení pracovního poměru.

d) čtyřnásobku průměrného výdě|ku při trvání minimá|ně 40 |et nepřetržitého pracovního
poměru zaměstnance ke spo|ečnosti, a to ke dni skončení pracovního poměru.

Ustanovenítohoto bodu 12.2 se nevztahuje na spo|ečnost BorsodChem MCHZ, s.r.o.

vt.
Péče o zaměstnance

1. Penziiní ořiooiištění a životní poiištění

V podnikové kolektivní sm|ouvě, lze sjednat výši příspěvku na penzíjní připojištění a životni
pojištění zaměstnancům a okruh zaměstnanců, kterých se tento příspěvek bude týkat.

z. Při prvním odchodu do starobního důchodu bude zaměstnancům vyp|acena odměna za
vykonanou práci v podniku, přičemž minimá|ní výše odměny činí 6.000'- Kč d|e podmínek
stanovených v podnikových ko|ektivních sm|ouvách. V podnikové ko|ektivní smlouvě může
být dohodnuta jiná forma pInění.
Ustanovení tohoto bodu 2 se nevztahuje na spo|ečnost Kovoprojekta Brno a.s.

3. Zaměstnavate|é a os EcHo se zavazují v případě hromadného propouštění zaměstnanců
vypracovat sociá|níopatření majícíza cí| z\^ýšit up|atnění propouštěných na trhu práce.

4. odchodné ořivÝpovědi dle s 52 písm. e) Zákoníku práce

4'L Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou
zaměstnavate|em z důvodů uvedených v $ 52 písm. e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž
důvodů, ná|ežípři skončení pracovního poměru dohodou odměna ve výši:
a) dvojnásobku průměrného ýdě|ku při skončení pracovního poměru do konce kalendářního
měsíce, v němž by| učiněn návrh na rozvázání pracovního poměru nebo dána uýpověd'

z pracovního poměru,

b) jednonásobku průměrného uidě|ku při skončení pracovního poměru do konce prvého
měsíce běhu výpovědní doby.

4.2 Da|ší odměna ná|ežív závis|osti na dé|ce pracovního poměru ve výši:

a) jednonásobku průměrného uidělku při trvání minimá|ně 5 |et nepřetržitého pracovního
poměru zaměstnance ke spoIečnosti, a to ke dni skončení pracovního poměru,

b) dvojnásobku průměrného výdě|ku při trvání minimá|ně 10 |et nepřetržitého pracovního
poměru zaměstnance ke spoIečnosti, a to ke dni skončení pracovního poměru,

c) trojnásobku průměrného vrýdě|ku při trvání minimá|ně 15 |et nepřetržitého pracovního
poměru zaměstnance ke spo|ečnosti, a to ke dni skončení pracovního poměru.

Ustanovení tohoto bodu 4 se nevztahuje na spo|ečnost Synthesia, a.s. a VÚos, a.s.

v .
Bezoečnost a ochrana zdraví při práci

Zaměstnavate|é se zavazuií:

1. Zajistit pracovně |ékařské s|užby pro zaměstnance ve smys|u p|atných předpisů (5 53 - 60
zákona č.373/2071Sb., o specifických zdravotních sIužbách, ve znění pozdějších předpisů)'
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6.

Na zák|adě vyh|edávání, posuzovánía hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraVí
zaměstnanců, zaměstnavate|é ve spo|upráci s poskytovate|em pracovně |ékařských s|užeb
zajišťujícím závodní preventivní péči, zabezpečí prostřednictvím tohoto |ékaře da|ší odborné
vvšetření zaměstnanců.
U zaměstnanců, jejichž převážná náp|ň práce je spojená se s|edováním zobrazovací techníky,
zajistit po dohodě s orgány přís|ušné hygienické služby provádění preventivních lékařských
oroh|ídek.

Projednat s orgány ochrany veřejného zdraví (hygienické s|užby) vhodnost, rozsah a četnost
cytogenetických a imunologických vyšetření na pracovištích s chemickými karcinogeny
(prohlídky vstupní, periodické, rnistupní, mimořádné apod. ve smys|u ustanovení Vyh|ášky
79/2073 sb', vyh|ášky o pracovně |ékařských s|užbách a někteních druzích posudkové péče a
zákona č. z58/2o0o Sb., o ochraně veřejného zdraví)' Výs|edky budou předány zařízením
poskytujícím závodní preventivní péči a bude o nich písemně informován odborový orgán Zo.

stanovit a projednat ve smys|u 5 366 ZP a nás|edujících, míru zavinění vzniku pracovního
úrazu nebo nemoci z povo|ání se zák|adní odborovou organizací os EcHo a postiženým
zaměstnancům do 30 dnů od vzniku pracovního úrazu nebo data oh|ášení nemoci z povo|ání.
Tato Ihůta se přerušuje po dobu šetření míry zavíněníjiným přísIušným orgánem.

Poskytovat jednorázové odškodnění až do výše 40 000'. Kč při vzniku pracovního úrazu, kdy
vyžaduje poškození zdraví zaměstnance hospitaIizaci de|ší než 5 dní.

Výše částky bude stanovena na zák|adě dohody mezi zaměstnavate|em a odborovou
organizacíos ECHo s oh|edem na závažnost a předpok|ádané nás|edky úrazu.

V souladu s ustanovením š 369 odst. 1, písm. c) ZP poskytnout zaměstnanci, ktený utrpě|
pracovní úraz nebo u něhož by|a zjištěna nemoc z povo|ání náhradu za Úče|ně vyna|ožené
nák|ady spojené s léčením a to včetně pop|atků za pobyt v nemocnici, za lékařské ošetření
nebo vyšetření, za vydání |ékařského předpisu apod., a to V rozsahu, ve kterém za škodu
zaměstnavate|é odpovídají- a to přímo nebo prostředníctvím příslušné pojišťovny.

Tento záVazek p|atí do dne nabytí účinnosti právní úpravy úrazového pojištění zaměstnanců
(viz. 5 365 ZP).

oh|ásit bez zbytečného odk|adu oS EcHo pracovní úrazy ve smys|u nařízení v|ády 20I/z07o
Sb., o způsobu evidence úrazů, h|ášení a zasí|ání záznamů o úrazu, smrte|ný pracovní úraz a
úrazy vyžadující hospita|izaci zaměstnance de|ší než 5 dní a umožnit svazové ínspekci BoZP
jejich šetření. záznamY o uý'še uvedených úrazech zas|at do 5 pracovních dnů po jeho
oh|ášenítéž os EcHo.
Projednat závěry šetření smrte|ného pracovního Úrazu a úrazu vyžadujícího hospita|izaci
zaměstnance de|ší než 5 dní na spo|ečném zasedání se zástupcí os EcHo a statutárním
orgánem odborové organizace oS EcHo'

VyužíVat zkušeností z genotoxických šetření prováděných u zaměstnanců pracujících v
kontro|ovaných pásmech s chemickými karcinogeny v č|enských organízacích os EcHo.

Umožnit minimá|ně 1x ročně účast odborných zaměstnanců z úseku BoZP, (např.
bezpečnostních techniků) na aktivu pořádaném os EcHo.

Umožnit účast odborových funkcionářů na úseku BoZP na aktivech, ško|eních a instruktážích
zaměřených na výchovu k BozP organizovaných odborovými organizacemi os EcHo, scHP
čR nebo orgány Státního odborného dozoru, s náhradou rnl'dě|ku.

10.
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13.

Na pracovišti, kde je pouze jeden zaměstnanec, zabezpečit systém kontroly jeho ochrany a
bezpečnosti při práci.

V podnikových ko|ektivních sm|ouvách sjednat dobu potřebnou pro osobní očistu po
skončení práce, započtená do pracovní doby, d|e konkrétních organizačních podmínek
ood niku.

Pro zjišťování průměrného výdě|ku pro úče|y zjišťování náhrady škody při pracovních úrazech
a nemocí z povo|ání je rozhodným obdobím předchozí ka|endářní rok, bude.|i takto určené
rozhodné období pro zaměstnance výhodnější.

v t.
Životní prostředí

za městnaVate|é se zavazuií:

1. V návaznosti na eko|ogický audit podniku zpracovat eko|ogickou ana|ýzu, která by naznači|a,
které Výroby a kdy se budou muset odstavit, a to z důvodů čistě ekologických nebo
ekonomicko-ekoIogických. Výs|edky ana|ýzy projednat s orgánem zák|adní odborové
organizace OS ECHO.

2. Vypracovat nebo zajistit vypracování odborných posudků z h|ediska ochrany životního
prostředí pro všechny akce, posuzované v souladu s pIatnými právními předpisy.

3. Poskytovat informace orgánu zák|adní odborové organizace os EcHo o Vytváření a
zIepšování systému pro předcházení nebezpečí veIkých techno|ogických havárií.

4. Vykonávat osvětovou a propagační činnost v podniku směrem k veřejnosti.

5. Pravide|ně konzu|tovat s orgánem zák|adní odborové organizace os EcHo opatření programu
,,odpovědné podnikání v chemii,,, především jeho eko|ogicko-ekonomické aspekty a s tím
so uvísející sociá |ní zá |ežitosti.
Tato ustanovenÍ se nevztdhují no podniky certifikovoné podle lso 74000, resp.EMs (EMAS),
přípodně podniky s funkčním systémem odpovídajícím požodavkŮm těchto stondqrdů.

L .

tx.
VWváření podmínek pro eÍektivní zaměstnanost

V souvis|osti s Vytvářením potřebných podmínek pro dosažení efektivní zaměstnanosti se
smIuvní strany dohod|y, že zaměstnavate|é zpracují a s orgány zák|adních odborouých
organizací os EcHo projednají zásady podnikové personá|ní politiky a efektivní
zaměstnanosti, směřující k určení ceIkového stavu a rozmístění zaměstnanců, odpovídajícího
stáVajícímu i perspektivnímu rozsahu podnikateIské činnosti.

Pro zabezpečení zásady stanovené v bodě 1. se zaměstnavate|é zavazují po projednání s
orgánem zák|adní odborové organizace os EcHo určit směry rekvaIifikace práce
zaměstnanců a za tím úče|em spo|ečně s přís|ušnými úřady práce organizovat rekva|ifikační
kurzy, bude-|i rekvalifikace V sou|adu s perso ná ln í strategii podniku.

Zaměstnavate|é budou napomáhat zaměstnancům při obnovování a zvyšování kva|ifikace v
sou|adu s potřebami efektivní zaměstnanosti a perspektivním zaměřením podnikate|ské
činnosti, d|e zásad podnikové personá|ní po|itiky a efektivní zaměstnanosti.

2 .

5 -
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x.
vztahv zaměstnaVate|ů a zák|adních organizací os EcHo

Právo na informace
Zák|adní odborové organizace oS ECHo mají právo na informace o činnosti zaměstnavate|e
a zásadních otázkách souvisejících s jeho ekonomikou a rozvojem.
V rámci nap|ňování této zásady budou zaměstnavate|é orgánům odborových organizací os
EcHo poskytovat zejména tyto informace:
a) minimá|ně jedenkrát za půl roku h|avní ekonomické údaje, zejména údaje nezbytné pro

posuzování mzdového uývoje, tzn' především:
- Rozvahu
- Výkaz zisků a ztrát

b} minimá|ně jedenkrát za rok:
- Výkaz cash . f|ow

c) pro ko|ektivnívyjednávání kromě uvedených údajů v bodech a) a b), údaje o zamýš|ených
opatřeních, v důs|edku kteých dojde k hromadnému propouštění zaměstnanců, Včetně
počtu a struktury zaměstnanců, ktení'ch se bude dotýkat, jakož i informaci o vývojí mezd,
průměrné mzdy a jejich jednot|ivých s|ožek Včetně č|enění pod|e jednotli\^ich profesních
skupin, bez zaměstnanců, jejichž pracovní poměr je zaIožený jmenováním.

Dá|e budou zaměstnavate|é orgánu odborové organizace os EcHo poskytovat na zák|adě
požadavků da|šípotřebné informace, a to zejména:
a) o těch rozhodnutích orgánů státní spráVy, které ov|ivní zaměstnanost nebo budou mít

dopad na ekonomiku podniku,
b) o všech ostatních případech ukončení pracovního poměru a o všech norný'ch pracovních

poměrech nejméně jedenkrát za pů| roku.

Právo na oroiednání
s orgány odborových organizací os EcHo zaměstnavate|é pravide|ně předem projednávají
zejména:
a) minimá|ně jedenkrát za čtvrt roku údaje o nap|ňování ýrobního programu a o

ekonomických výs|edcích, které by|y u zaměstnavate|e dosaženy, a o rnýh|edu na příští
období'

b) záměry h|avních smérů rozvoje zaměstnavatele a očekáVaných dopadech na zaměstnance
z h|ediska VýVoje efektivní zaměstnanosti včetně informací o investicích a jejich
očekávaných efektech,

c) u zaměstnavate|e, kde dochází k út|umu programu, projednat s orgánem odborové
or8anizace os EcHo možnosti stanovení náhradního ýrobního pro8ramu, potřebného
pro zachování pracovních pří|ežitostí pro kmenové zaměstnance or8anizace Včetně
rozsahu tohoto náhradního výrobního programu a umístění zaměstnanců,
o sociá|ních s|užbách v podniku,
přijímání zásadních opatřenía stanovení podmínek v obIasti odměňování práce,
opatření směřující k předejití čí omezení hromadného propouštění zaměstnanců a
zmírněníjeho nepříznivých důsIedků pro zaměstnance, především možnostijejich zařazení
ve vhodném zaměstnání na jiných pracovištích zaměstnavate|e ve smys|u ustanovení 5 62
zákoníku oráce.

d )

e )

f)

11.
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Podmínkv pro $Íkon funkcív odborovÝch organizacích oS ECHo
Zaméstnavate|é se zavazují respektovat zákIadní odborová práva jako zákIadní podmínku pro
VytVáření a fungování socíá|ního smíru. Jde především o tato základní odborová práva
garantovaná v příslušných mezinárodních úmluvách MoP:

a) práVo se odborově organizovat,
b) právo získávat v podnicích nové členy odborů,
c) právo poskytovat č|enům odborů v podnicích informace,
d) právo na schůzovou činnost V zařízeních podniku,

e) právo na prováděnívo|eb do odborových orgánů v podnicích,

f) právo na odborové vzdě|ávání.

B|ižší podrobnosti o způsobu up|atňování a nap|ňování těchto práV jsou stanoveny V
příslušných ustanoveních této smIouvy a mohou být konkretizovány v podnikovt/ch
koIektivních smIouvách.

V podnikouich ko|ektivních sm|ouvách bude dohodnut rozsah pracovního vo|na s náhradou
mzdy hrazené zaměstnavate|em zaměstnancům vykonávajícím funkci předsedy, případně
místopředsedy orgánu odborové orBanizace os EcHo, k Výkonu jejich činnosti jako zástupců
všech zaměstnanců, ve smys|u 5 203 odst.2 písm. a) ZP.

Zaměstnavatelé poskytnou zaměstnancům vykonávajícím funkci předsedy, případně člena
orgánu odborové organizace os EcHo, k výkonu jejich činnosti d|e 5203 odst. 2 písm. b) ZP
pracovnívo|no v nezbytně nutném rozsahu s náhradou mzdy ve výši průměrného ýdě|ku bez
požadavku refundace mzdy. okruh a rozsah pracovního vo|na bude dohodnut v podnikových
koIektivních smIouVách.

Zaměstnavatelé zajistí prohIoubení kvaIifikace nebo případnou rekvaIifikaci dIouhodobě
uvoIněného odborového funkcionáře po skončení výkonu funkce v odborech, umožňujícíjeho
da|ší odpovídající pracovní zařazení v podniku.

xt.
závěrečná ustanovení

Sm|uvní strany se zavazují řešit případné ko|ektivní spory o p|nění závazktl z této sm|ouvy
prostřednictvím dohadovací komise, jejíž s|ožení je V kompetenci přís|ušných orgánů oS
EcHo a scHP čR.

Dohadovací komise se bude snažit spor Vyřešit do 10 pracovních dnů od podání podnětu k
zahájení jednání. Jednáním komise není dotčen postup d|e zákona č. 2/1991 sb., o
koIektivním Vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů.

změnu této sm|ouvy je možno uskutečnit po Vzájemné dohodě sm|uvních stran, a to
výhradně písemnou formou. 5mIuvní strany jsou povinny zahájit jednánÍ o písemných
návrzích na změnu této sm|ouvy do 14 dnů od jejich před|ožení některou ze smIuvních stran.

Tato sm|ouva je závazná i pro právní nástupce smIuvních stran. SmIuvní strany se zavazují
informovat sVé práVní nástupce o jejím obsahu.

5mIuvní strany se dohod|Y na tom, že si budou d|e svých možností navzájem poskytovat
informace nezbytné ke kontroIe pIněnítéto smIouvy.

Á
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10.

8.

Tato sm|ouva bude po podpisu odevzdána k u|oženÍ na MPSV čR.

Tato sm|ouva bude u|ožena v sekretariátu os EcHo a scHP čR' Sm|uvní strany jsou povinny
uschovat tuto sm|ouvu a rozhodnutí rozhodců, která se jÍ týkajl nejméně po dobu pěti |et po
skončenÍ účinnosti sm|ouvy.

os EcHo a scHP čR se zavazujÍ, že zabezpečí vytištění této sm|ouvy a jejÍ předánÍ všem
zák|adnÍm organizacím chemické sekce oS ECHo a č|enským organizacím scHP ČR, které jsou
jÍ vázány.

smluvnÍ strany obdrží po jenom stejnopisu této smlouvy' z nichž každý p|atíjako originá|.

Tato sm|ouva je p|atná dnem podpisu oprávněnými zástupci sm|uvnÍch stran a uzavírá se na
dobu od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Tato doba je dobou účinnosti této sm|ouw.

Svůj souh|as s obsahem této sm|ouw potvrzují sm|uvní strany v|astnoručnÍmi podpisy ých
statutá rnÍch zástupců.

V Praze dne !9. L2.20L3

L
JUDr. In8 .  Pe t r  C INGR

13



Příloha č. 1 dle čl. I., odst. 1 smlouvy uzavřené mezi SCHP čn a os ncgo.

Seznam členů SGHP čR, ve kterých působí zák|adní organizace os EcHo

. AIR PRODUCTS. sool. s.r.o.

. Borsodchem MCHZ. s.r.o.

. crav Vallev czech s.r.o.

. CS CABOT. spol. s r.o.

.  čEPRo, a 's.

. DEZA. a.s.

. Euro Suooort Manufacturing Czechia. s.r.o
o Explosia a.s.
. FARMAK. a.s.
. Fatra, a.s.
. Glanzstoff - Bohemia s.r.o.
. GUMoTEx' akciová spo|ečnost
o Kovoproiekta Brno a.s.
. Linde Gas a.s.
. Lovochemie, a.s.
o Lučebnl závodv a.s. Ko|ín
o Lučebnízávodv Dras|ovka a's' Ko|ín
. Momentive specialtv Chemicals, a.s.
. PARAMO, a.s.
. PRECHEZA a.s.
. SILON s.r.o.
. SPOLANA a.s.
.  sDo|ek Dro chemickou a hutnívÝrobu, a.s.
o SYNPo. akciová spo|ečnost
. Svnthesia. a.s.
. Svnthon, s.r.o.
. 5YM!9sJga!.q!y.aé.
. Tractebe| Engineeríng a.5.
. UNIPETROL RPA, s.r.o.
. UNIPETROL SERVICES. s.r.o.
.  VUANCH, a.s.
. VÚos. a.s.
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