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KoLEKT|Vtví
svtl.ouvn
vyššího
stupně
na rok 2OL4
mezi

odborovým
svazemEcHo
a
průmyslu
Svazemchemického
české
repubtiky

Ko|ektivnísmlouvar4yššího
stupně
na rok 2014
uzavřené
mezi
odborovýmsvazemECHo
se sídlemnám.W. Churchi||a
2, Praha3
zastoupeným
JUDr.Zdeňkemčerným,MBA
předsedouodborového
svazuECHo

(dálejenos EcHo)
a
svazemchemlckého
průmyslučeské
republiky
se síd|em
DělnickáL2,Praha7
zastoupeným
Ing.petremCingrem
prezidentem
Svazuchemického
průmys|u
České
repubIiky,
(dá|ejen scHP ČR)

t.
Účastníci
a rozsahko|ektivnísmIouw wššíhostupně
1.

je závaznápro zaměstnavate|e,
Tato ko|ektivní
sm|ouvavyššího
stupně(dá|ejen sm|ouva)
uvedené
v pří|oze
č.1 sm|ouvy(dá|ejen zaměstnavate|é}
a pro zák|adní
odborové
organizace,
kteréjsouč|eny
os EcHo (dá|ejen zák|adníodborová
organizace
os EcHo).
Ve smys|uustanovení
v tétosmlouvěVztahují
na
5 25 zP, se právaa povinnostidojednané
všechny
zaměstnance
výšeuvedených
zaměstnavate|ů.

3.

Z principuzávaznosti
|zeudě|ittlýjimkypouzez ustanovení
kapito||V.,V' a V|.Toto bude
uvedenovýčtověve sm|ouvěvždyza přís|ušným
č|ánkem
smlouvy'Výjimkapod|éhávždy
písemnému
partnerů
souh|asu
všechsociálních
na podnikové
úrovnia v případěneexistence
odborové
organizace
o nímůže
rozhodnoutzaměstnavate|.
.
Předmět smIouw
Tato sm|ouvaupravujeprávaa povinnostism|uvních
stran,jakoži mzdováa ostatnípráva
v pracovněprávních
při reaIizaci
vztazích,
která|zedojednatv rámciko|ektivního
vyjednávání
ko|ektivních
a individuá|ních
Vztahůmezi zaměstnanci
a zaměstnavate|i,
a Vymezujeob|ast
jejichspo|upráce.U mzdovýcha ostatníchpráv v pracovněprávních
vztazíchzaměstnanců
pracovněprávními
sm|ouva vymezuje jejich minimá|nírozsah v sou|adu s přís|ušnými
předpisy.
t.
závazkvsmluvníchstran
Společné

A.

5mIuvní
stranvse zavazuií:

t.

Respektovatpostavenía pravomoci zák|adníchodborovýchorganizacíos EcHo a
jakožiorgánůoS EcHo a scHP čRVyp|ýVající
zaměstnavate|ů,
předpisů
z platnýchprávních
a
při rea|izaci
z tétosm|ouwa nevytvářetsivzájemněpřekážky
smIuvních
vztahů.
Zabezpečovat
rovnézacházeníse všemizaměstnancia zabránitjakýmko|iomezeníma
diskriminaci
zaměstnanců
v souIadus právnímřádemčR'

3.

V sou|adus touto sm|ouvouVéstko|ektivní
VyjednáVání
s cí|emuzavřítpodnikové
ko|ektivní
sm|ouvya udržetsociá|nísmír.

4.

Na úrovnič|enských
organizací
scHP čR a zák|adních
odborovýchorganizací
os EcHo
posuzovatmzdorlý'chvlývoj,inf|ační
čtvrt|etné
rizika, \^Jivoj
na trhu práce a ekonomickou
Výkonnostpodniků.Tímtopostupembudou smIuvní
strany usi|ovato zvyšování
reá|ných
mezdzaměstnanců.

5.

Vyhodnotitp|něnítétosmlouvydo konce|||.čtvrt|etí
každého
roku účinnosti
sm|ouvya na
zák|adězkušeností
z pIněnítéto
sm|ouvyzahájitjednánío uzavření
ko|ektivní
smtouvyvyššího
stupněna da|ší
obdobív sou|aduse zákonem,eventuá|nědodatkuk tétosm|ouVětak, aby
k jejímuuzavření
doš|ov termínuskončeníjejí
účinnosti.

B.
1.

zaměstnavatelé
se zavazuií:
prostředkůke krytí sociá|nípoIitiky.Výše finančních
Podporovatvyč|enění
finančních
prostředkůmůžebýt podmíněnasouhlasempřísIušných
orgánůspo|ečnosti.
Ztěchto

prostředků
poskytnout
finančních
zák|adním
odboroým organizacím
částku
na krytínák|adů
zák|adních
os EcHo s|oužící
k uspokojování
spojenýchsčinností
odborouichorganizací
vzdě|ávacích
zájmůzaměstnanců.
Výšea forma
sociá|ních,
ku|turních,
a tělo\^íchovných
převodu těchto finančních
prostředkůbude předmětem koIektivního
vyjednávánína
podnikové
úrovn|.
působí
V případě,že u jednohozaměstnavate|e
víceodborovýchorganizací,
budou výše
uvedenéprostředkyrozdě|enymezijednot|ivé
zák|adní
odborovéorganizace
oS ECHOd|e
dohodvse zaměstnavate|em.
pro řádnýuikon jejichčinnosti,
Vytvořitodboro\^ím
organizacím
na svůjnák|adpodmínky
jim
zejména poskytovatpod|esuich provozních
možností
v přiměřenémrozsahumístnosti
vybavením,
hradítnezbytné
nák|adyna údržbu
a technickýprovoza nák|adyna
s nezbytným
potřebné
podk|ady
ve smys|us 277zP'
V případěpožadavku
orgánu odborovéorBanizaceos EcHo a na zák|aděvýs|ovného
písemného
pravide|né
souh|asuzaměstnance
zabezpečit
měsíční
srážkyze mzdyčlenských
příspěvků
odborových
a jejichpřevodna účet
zák|adních
odboroých organizací
os EcHo a
poskytnoutodborovéorganizacios EcHo roční(popř. měsíční)
přeh|edo zap|acených
. č|enů
jednot|i\^ích
příspěvcích
č|enských
zaměstnanců
odborové
organizace
os EcHo.
pro č|eny
o Wši
Na zák|aděpřeh|eduvystavíorgánodborové
organizace
os EcHo potvrzení
písm.
příspěvku
podleustanovení
zap|aceného
č|enského
38|
odst.
1
k}
zákona
č.
58611992
s
předpisů
nejpozději
do
Sb.,o daníchz příjmů,
ve zněnípozdějších
a předáje zaměstnavateli
konceIednanás|edujícího
roku.
zaměstnavate|
se vsou|adus ustanovením
515 odst. 7 téhožzákonazavazujeodečíst
příjmů
potvrzeníve
příspěvky
zaplacené
na zák|aděvystaveného
výši
č|enské
od zdanite|ných
organizace
zákonemstanoveného
|imituzaměstnanci č|enuodborové
os EcHo, kterému
zpracovává
roční
zúčtovánídaně
ze mzdy.
4.

Umožnitfunkcionářům
a odbornýmzaměstnancům
os EcHo a zák|adních
odborouých
organizacíoS
EcHo Vstupna pracoviště
všechzák|adních
organizacíos
EcHo,a to ive dnech
pracovníhok|idu, k p|něníodborovýchúko|ůza předpokladu,že budou dodrženy
předpisypracoviště.
bezpečnostní
a režimové

5.

Umožnit
funkcionářům
zák|adních
organizací
os ECHona zák|aděžádosti
orgánuZo os EcHo
Vstup na všechnapracovištězaměstnavate|e
za úče|em
informovánízaměstnanců,
za
předpisypracoviště.
předpokIadu,
žebudoudodrženy
bezpečnostní
a režimové

c.

OS ECHOse zavazuie:

1..

povinnostiu|ožené
Véstodborovéfunkcionářek dodržování
ustanovením
5 276 odst. 3,
zákoníkupráce, zejménazachovávatm|čen|ívost
o skutečnostech,
o nichžse dovědípři
výkonusvéfunkce,pokudby porušením
m|čen|ivosti
moh|odojítk prozrazení
utajovaných
skutečností
neboporušení
oprávněných
zájmůzaměstnavateIe
nebozaměstnanců.
pro zachování
Za úče|em
vytvářenípodmínek
sociá|ního
smíruobjasňovat
č|enské
základně
principyefektivní
v rámcísystému
odborové
výchovy,
vzdě|ávání
a ško|ení,
zaměstnanosti
Ve
práv
vazběna up|atňování a zárukobsažených
zejména
v části|X.bod2)tétosm|ouvy.

5.

při dodržení
podmínek
PodporovatefektivnÍ
zaměstnanost
uvedených
V kap.V|. odst' 2, a
pak
dá|e v kap.|X.,odst.1a 2 tétoKs.

4.

Všechny
sVé
označova|y
Zabezpečit,
aby zák|adní
odborovéorganizaceos EcHo důs|edně
jedná
odborové,
tedy
že
se
o
orgány
orgánytakovýminázvy,aby vždybylo zce|azřejmé,
zkratkouoS ECHo.
doo|ňkovou

5.

mající
za cílprosperitu,
technickýa ekonomickýrozvoj
zájmyzaměstnavate|e,
Respektovat
pracovní
discip|íny
zaměstnanců.
zaměstnavateIe
a zvýšení

tv.

Pracovněprávnínárokv
1.

Pracovnídoba
pracovní
dobu v dé|cenejýše37,5
zachovají
V průběhuúčinnosti
smlouvyzaměstnavate|é
hodinybýdně.
Brnoa.s.a Tractebe|
KoVoprojekta
na společnost
Ustanovení
tohoto bodu 1 se nevztahuje
Enginee
ringa.s.

2.

V oráci
PřestáVkv
prokazatelněvymezípracoviště,kde ne|zečerpatpřestávkuna jíd|oa
Zaměstnavate|é
k přerušení
směnya
práce
nemohoubýtpřerušeny.
V tomto případěnedochází
oddecha kde
je
jako
i bez
musíb'Ítzajištěna
výkonpráce' Zaměstnancům
ce|á doba směny hodnocena
provozuneboprácepřiměřenádobapro oddecha jíd|o.
přerušení

3.

Dovo|ená
prodlužuje
nadzákonemstanovenýnárok
zaměstnanců
Zák|adní
rnl'měra
dovoIené
se u Všech
nejméně
o jedentýden.
V.
Mzdv

1.

právaa povinnostipři poskytování
prácimzda.Zák|adní
přís|ušíza
vykonanou
Zaměstnancům
práce.
zákoníku
ustanoveními
mzdyjsou upravenypřísIušnými

2,

vyp|acenazaručená
musíbýt zaměstnanci
Bez oh|eduna finanční
situacizaměstnavatele
přís|ušným
práce
formách
up|atňovaných
ve
mzdornl'ch
zákoníku
mzdave smysluustanovení
podníkové
koIektivní
smIouvy.
zaměstnavateIem
a v souIadus ustanovením

3.

tarifní systém.
Pro odměňovánízaměstnancůbude up|atňovánzpravid|a12stupňo\^Í
početstupňů
systému.
MImo
nebonižší
tarifního
uplatnitvyšší
zaměstnavate|é
majímožnost
mzdy.
mohoubýtsjednáVány
5m|uvní
rámectohotosystému
Kovoprojekta
Brnoa.s.
na spo|ečnost
bodu3 se nevztahuje
Ustanovenítohoto

4.

zaměstnavate|é
budou zařazovatzaměstnancena základě sjednanéhodruhu práce do
je
pravide|.
přís|ušného
Podnikoniseznam- kata|og
tarifníhostupně,a to d|e podnikových
smlouvy,pokudse smIuvní5trany
koIektivní
Výtiskupodnikové
zpravidIa
součástí
originá|ního
jinak.
nedohodnou
Kovoprojekta
Brnoa.s.
na spoIečnost
bodu4 se nevztahuje
Ustanovenítohoto

5.

v rámci snahy o udrženíreá|némzdy, brát zřete| jak na
Zaměstnavate|é
se zavazují,
jejíaktuá|níekonomickou
tak ina výkonnostspo|ečnosti,
oprávněnézájmy zaměstnanců,
na trhu.
situacia oostavení

vykážev předchozímobdobídobrévýs|edkyhospodaření
V případě,že zaměstnavate|
(např.zisk po zdanění,EB|TDA,bi|anční
vyjádřené
nékteným
z uvedenýchukazate|ů
cashf|ow atp.),budou sociá|nípartneřina podnikovéúrovnih|edatvhodnýzpůsoba formu
mzdového
oInění.
žívotních
nák|adů
Výše mzdovéhop|něníby mé|azoh|ednitmíru inf|ace,nnýšených
zaměstnancůa odpovídatekonomickýmmožnostemzaměstnavate|e,
výl.ionnostia
postave
sociá|nímu
níjednotIivých
skupinzaměstnanců
a situacina trhupráce.
je toto rozhodnutí
nepůsobí
vjeho
V případě,že u zaměstnavate|e
odborováorganizace,
komoetenci.
6.

paktarifníkřivka
žepokudzaměstnavate|é
systém,
Sm|uvní
stranyse dohod|y,
up|atní
tariíní
musíodpovídat
V 1. stupnivýšizaručené
mzdy,p|atné
d|e nařízení
v|ádyč.56712006Sb.
navýšené
25 500,.Kč.
o 1200,-Kča V pos|edním
stupnipakv minimá|níýši
informují
orgánzák|adní
odborové
organizace
os EcHo o okruhupracovních
Zaměstnavatelé
- funkcí,pro kterésjednají
p|atností
změnyv průběhu
činností
sm|uvní
mzdy,jakoži případné
ko|ektivní
sm|ouvy.
na společnost
LindeGasa.s.
Ustanovenítohoto
bodu6 se nevztahuie

7.

Příp|atkv

7.t

poskytnouzaměstnancům
příp|atky
za nočnípráci a za práci v sobotua
Zaměstnavatelé
nedě|i.
práciVe \^ýši
zanoční
10% průmérného
hodinového
výdě|ku,
minimá|něvšakve ýši
jinak.
partneřina podnikové
17,00Kč/hpokudse sociální
úrovninedohodnou
hodinového
výdě|ku,
minimá|ně
Za práci vsobotu a v nedě|iveýši 10% průměrného
jinak.
partneřina podnikové
nedohodnou
všakve ýši L7,oo Kč/hpokudse sociá|ní
úrovni

7.z

přís|uší
Příp|atky
íza prácipřesčas.

7.3

dohodnena poskytnutí
náhradního
vo|naza
Pokudse zaměstnanec
se zaměstnavate|em
přís|ušímu
příp|atky
případnou
prácipřesčas
za práciVnocia
v nocineboV sobotua v nedě|i,
příp|atky
za práciv sobotua neděli.

8.

Mzdaza prácipřesčas
zaměstnanci
nejméněve výši25 %
Za práci přesčaspřísluší
dosaženámzda a příp|atek
průměrného
výdělku.
Za práci přesčas,která předcházínebo následujesměnu a trvá ce|ousměnu, přís|uší
výdě|ku.
zaměstnancí
dosažená
mzdaa příp|atek
nejméně
ve výši33 %průměrného
příp|atků
za práci přesčas|ze vyp|ácetjednotný
Místo\^ýše
uvedenýchdiferencovaných
přípIatek
výdě|ku'
ve výši29%průměrného
práci(prácipřesčas
noční
v noci)nebov den pracovního
k|idu,
Pokudsejednáo přesčasovou
přís|uší
mzdaa příplatek
nejméně
ve Výši50 %průměrného
rnýdě|ku.
zaměstnanci
dosažená
Příp|atek
za práci přesčaspři souběhupodmínekse poskytujejen jeden, ktenýje pro
výhodnější.
zaměstnance
jednotnýprocentní
příp|atků
Místouvedených
diferencovaných
za prácipřesčas
|zevyp|ácet
přípIatek,
a to ve výšidohodnuté
v podnikové
koIektivní
sm|ouvě.
náhradního
VoIna
V případě,
žese zaměstnavatel
se zaměstnancem
dohodIina poskytnutí
přípIatek
práce
přesčas,
nepřísIuší.
v rozsahu
konané

8.1

U zaměstnanců,
u kteých nepřesáhnezák|adní
měsíční
mzda při p|némpracovním
úvazku
hodinovéčiúko|ové
15000 Kč(neboekviva|ent
mzdy)nebudezaměstnavateI
mzdu (d|e5
jižs přih|édnutím
práciV jakémko|i
114,odst.3 ZP)sjednávat
k přesčasové
rozsahu.Pokudse
zaměstnavate|
se zaměstnancem
Ve sm|ouvě,uzavírané
ode dne účinnosti
této sm|ouvy,
nedohodnoujinak;smlouvyo mzdě uzavřenépřed účinností
tétosm|ouvynejsoutímto
ujednáním
dotčeny.

9,

Přío|aÍek
za oráci 24. L2. a 3t, !2'
Sociá|nípartneři na podnikovéúrovnidohodnou v'iši příp|atkunebo jinou formu
práci24.12.a noční
zvýhodněníza
směněz 31. 72. na 7.1', nad zákonemstanovenouuýši.
partneřise mohouna podnikové
sociá|ní
úrovni
dohodnoutijinak.V případě,
že
zamě5tnavateIe
zaměstnaVate|.
u
nepůsobí
odborováorganizace,
rozhodneo tétoodměně

10.

prácezpůsobené
Náhradamzdvoři orostoiia přerušení
nepříznivými
v|iw
oovětrnostními

10.1

NepřevedeJizaměstnavate|
zaměstnance
najinoupráciv případě,
že nemůže bez svého
přechodné
práci
pracovišti
pro
(prostoj
zaviněnL
závady,konat
na svém
5207 písm.a) ZP),
přís|uší
zaměstnancináhrada mzdy Ve výši90% průměrného
výdělku.V případě,že
zaměstnanecodmítnepřevedenína jinou práci, ná|ežímu náhradamzdy ve Výši80%
průměrného
uýdě|ku.

Lo'z. Nepřevede-|izaměstnavatelzaměstnancena jínou práci v důs|edkupřerušenípráce
povětrnostními
způsobené
nepříznivými
v|ivy ($ 207 písm.b) zP), přís|uší
zaměstnanci
náhradamzdy ve vriši70% průměrného
výdě|ku.V případě,že zaměstnanecodmítne
převedení
najinoupráci,ná|eží
mu náhradamzdyve výši60%průměrného
v.ýdělku.
11.

formvmzdva odměnv
Da|ší
V podnikouých
ko|ektivních
a výšeda|ších
forem mezd,
sm|ouváchlze dohodnoutpodmínky
poskpovaných
práci.
zaměstnancům
za Vykonanou

12,

odstuoné

tz.L

při uýpovědid|e5 52 písm.a) - c}Zákoníku
práce
odstupné
zaměstnanci,u něhož dochází k rozvázánípracovníhopoměru v..ýpovědí
danou
zaměstnavate|em
z důvodů
uvedenýchV 9 52 písm.a) . c) zákoníkuprácenebo dohodouz
při skončení
pracovního
poměruzákonné
ná|eží
odstupné.
týchždůVodů,
průměrný
odstupnébudezvýšeno
o da|ší
měsíční
výdě|ekza každýcelýka|endářní
měsíc,o
ktenibudezkrácenazákonnádvouměsíčníuýpovědnídoba.
pracovního
poměruv měsíci,v němž
zaměstnancům,
kteřípřistoupína dohoduo rozvázání
odstupnézuýšené
by| učiněnnávrh na rozvázánípracovníhopoměrudohodou,ná|eží
o
průměrného
dvojnásobek
vtidě|ku.
pracovního
poměrudohodoudo konceprvéhoměsíceběhuv'ipovědní
V případěukončení
průměrného
měsíčního
výdě|ku
dobyná|ežíodstupné
zvýšené
o jednonásobek

Lz.2

poměruse zvyšuje
odstupné
V záVis|osti
na dé|cepracovního
o:
pracovního
průměrného
a) jednonásobek
výdě|kupři trváníminimá|ně25 |etnepřetržitého
pracovního
poměru
poměruzaměstnance
ke spo|ečnosti,
a to ke dni skončení
pracovního
průměrného
b) dvojnásobek
výdě|kupři trváníminimá|ně30 |et nepřetržitého
poměruzaměstnance
pracovního
poměru.
ke společnosti,
a to ke dni skončení

při trváníminimá|ně
pracovního
průměrného
c) trojnásobek
Výdě|ku
35 |etnepřetržítého
poměru.
poměruzaměstnance
pracovního
ke spo|ečnosti,
a to ke dni skončení
pracovního
průměrného
výdě|kupři trváníminimá|ně
40 |etnepřetržitého
d) čtyřnásobku
pracovního
poměru.
poměruzaměstnance
ke spo|ečnosti,
a to ke dni skončení
na spo|ečnost
BorsodChem
MCHZ,s.r.o.
Ustanovenítohoto
bodu12.2se nevztahuje

vt.

Péče
o zaměstnance
1.

poiištění
Penziiní
a životní
ořiooiištění
připojištění
na penzíjní
a životni
V podnikové
kolektivní
sm|ouvě,lze sjednatvýšipříspěvku
pojištění
zaměstnancům
a okruhzaměstnanců,
kterýchse tentopříspěvek
budetýkat.

z.

důchodubude zaměstnancům
vyp|acenaodměna za
Při prvnímodchodudo starobního
výšeodměnyčiní6.000'-Kčd|e podmínek
vykonanoupráci v podniku,přičemž
minimá|ní
v podnikových
ko|ektivních
sm|ouvách.
V podnikové
ko|ektivní
smlouvěmůže
stanovených
jiná formapInění.
býtdohodnuta
Ustanovení
na spo|ečnost
Kovoprojekta
Brnoa.s.
tohotobodu2 se nevztahuje

3.

propouštění
v případěhromadného
zaměstnanců
Zaměstnavate|é
a os EcHo se zavazují
propouštěných
na trhupráce.
vypracovat
majícíza
cí|z\^ýšit
up|atnění
sociá|níopatření

4.

práce
odchodné
ořivÝpovědidle s 52 písm.e)Zákoníku

4'L

Zaměstnanci,u něhož dochází k rozvázánípracovníhopoměru výpovědí danou
prácenebodohodouz týchž
v $ 52 písm.e) zákoníku
zaměstnavate|em
z důvodů
uvedených
poměrudohodouodměnave výši:
pracovního
důvodů,
ná|ežípři
skončení
průměrného
pracovního
poměrudo koncekalendářního
a) dvojnásobku
ýdě|ku při skončení
poměru
pracovního
nebodánauýpověd'
měsíce,
v němžby|učiněn
návrhna rozvázání
poměru,
z pracovního
pracovního
poměrudo konce prvého
průměrného
b) jednonásobku
uidě|kupři skončení
měsíceběhuvýpovědní
doby.

4.2

pracovního
poměruve výši:
Da|ší
na dé|ce
odměnaná|ežív
závis|osti
průměrného
pracovního
uidělku při trváníminimá|ně5 |et nepřetržitého
a) jednonásobku
poměruzaměstnance
pracovního
poměru,
ke spoIečnosti,
to
ke
dni
skončení
a
pracovního
průměrného
b) dvojnásobku
výdě|kupři trváníminimá|ně10 |et nepřetržitého
pracovního
poměru,
poměruzaměstnance
ke spoIečnosti,
a to ke dni skončení
při trváníminimá|ně15 |et nepřetržitého
pracovního
vrýdě|ku
c) trojnásobkuprůměrného
poměruzaměstnance
pracovního
poměru.
ke spo|ečnosti,
a to ke dniskončení
Ustanovení
naspo|ečnost
Synthesia,
a.s.a VÚos, a.s.
tohotobodu4 se nevztahuje

v .

Bezoečnost
a ochranazdravípři práci
Zaměstnavate|é
se zavazuií:
1.

předpisů
(553 - 60
prozaměstnance
ve smys|up|atných
Zajistitpracovně|ékařské
s|užby
předpisů)'
ve zněnípozdějších
zákonač.373/2071Sb.,
zdravotních
sIužbách,
o specifických

posuzovánía
rizikmožného
ohrožení
bezpečnosti
a zdraVí
Na zák|aděvyh|edávání,
hodnocení
pracovně|ékařských
s|užeb
zaměstnavate|é
ve spo|uprácis poskytovate|em
zaměstnanců,
prostřednictvím
preventivní
péči,
|ékaře
da|ší
odborné
závodní
zabezpečí
tohoto
zajišťujícím
vvšetření
zaměstnanců.
jejichžpřevážnánáp|ňpráceje spojenáse s|edováním
zobrazovací
techníky,
U zaměstnanců,
provádění
preventivních
po
přís|ušné
lékařských
hygienické
služby
zajistit dohoděs orgány
oroh|ídek.
zdraví(hygienické
s|užby)
vhodnost,rozsaha četnost
Projednats orgányochranyveřejného
s chemickýmikarcinogeny
a imunologických
vyšetřenína pracovištích
cytogenetických
(prohlídky
Vyh|ášky
vstupní,periodické,
rnistupní,
mimořádnéapod.ve smys|uustanovení
posudkové
péče
druzích
a
o pracovně|ékařských
s|užbách
a někteních
79/2073sb',vyh|ášky
zákonač. z58/2o0oSb., o ochraněveřejnéhozdraví)'Výs|edkybudou předányzařízením
poskytujícím
péči
informovánodborovýorgánZo.
závodnípreventivní
a budeo nichpísemně
4.

míruzaviněnívznikupracovního
stanovita projednatve smys|u5 366 ZP a nás|edujících,
odborovouorganizací
os EcHo a postiženým
úrazunebo nemoci z povo|áníse zák|adní
nemociz povo|ání.
úrazunebodataoh|ášení
zaměstnancům
do 30 dnůod vznikupracovního
přísIušným
přerušuje
po
dobu
šetření
míry
zavíněníjiným
orgánem.
TatoIhůta
se

5.

jednorázové
úrazu,
kdy
odškodnění
aždo výše40 000'. Kčpři vznikupracovního
Poskytovat
poškození
hospitaIizaci
de|ší
než5 dní.
vyžaduje
zdravízaměstnance
a odborovou
Výšečástkybude stanovenana zák|adědohody mezi zaměstnavate|em
nás|edky
a předpok|ádané
úrazu.
organizacíos
ECHos oh|edemna závažnost

6.

ktenýutrpě|
V souladus ustanovením
š 369 odst.1, písm.c) ZP poskytnoutzaměstnanci,
pracovníúraznebo u něhožby|azjištěnanemocz povo|ání
náhraduza Úče|něvyna|ožené
ošetření
a to včetněpop|atků
za pobytv nemocnici,za lékařské
nák|adyspojenés léčením
předpisuapod.,a to V rozsahu,ve kterémza škodu
nebo vyšetření,
za vydání|ékařského
příslušné
pojišťovny.
a to přímoneboprostředníctvím
zaměstnavate|é
odpovídajípojištění
právníúpravyúrazového
zaměstnanců
TentozáVazekp|atído dne nabytíúčinnosti
(viz.5 365ZP).

7.

v|ády 20I/z07o
úrazyve smys|unařízení
oh|ásitbez zbytečného
odk|aduoS EcHo pracovní
záznamůo úrazu,
smrte|nýpracovní
úraza
h|ášení
a zasí|ání
Sb.,o způsobu
evidenceúrazů,
BoZP
zaměstnance
de|ší
než5 dnía umožnitsvazovéínspekci
úrazyvyžadující
hospita|izaci
jejich šetření.záznamYo uý'šeuvedenýchúrazechzas|atdo 5 pracovních
dnů po jeho
oh|ášenítéž
os EcHo.
pracovníhoÚrazu a úrazuvyžadujícího
hospita|izaci
Projednatzávěry šetřenísmrte|ného
zasedáníse zástupcíos EcHo a statutárním
zaměstnancede|šínež5 dní na spo|ečném
oS EcHo'
orgánemodborové
organizace

8.

pracujících
v
z genotoxických
šetřeníprováděnýchu zaměstnanců
VyužíVat
zkušeností
pásmechs chemickými
v č|enských
os EcHo.
karcinogeny
organízacích
kontro|ovaných
z úsekuBoZP, (např.
Umožnitminimá|ně1x ročněúčast
odbornýchzaměstnanců
na aktivupořádaném
os EcHo.
bezpečnostních
techniků)

10.

a instruktážích
na úsekuBoZPna aktivech,ško|eních
Umožnitúčast
funkcionářů
odborových
odborovými
organizacemi
os EcHo, scHP
zaměřenýchna výchovuk BozP organizovaných
dozoru,s náhradournl'dě|ku.
čRneboorgányStátního
odborného

tL.

Na pracovišti,
kde je pouzejeden zaměstnanec,
zabezpečit
systémkontrolyjeho ochranya
při práci.
bezpečnosti

tz.

V podnikovýchko|ektivních
sm|ouváchsjednatdobu potřebnoupro osobníočistupo
práce, započtenádo pracovnídoby, d|e konkrétních
podmínek
organizačních
skončení
oodniku.

13.

průměrného
Pro zjišťování
výdě|kupro úče|y
zjišťování
náhradyškodypři pracovních
úrazech
je rozhodnýmobdobímpředchozí
a nemocíz povo|ání
ka|endářní
rok,bude.|itakto určené
rozhodné
obdobíprozaměstnance
výhodnější.

v t.

Životníprostředí
zaměstnaVate|é
se zavazuií:
1.

V návaznostina eko|ogický
auditpodnikuzpracovateko|ogickou
ana|ýzu,
kteráby naznači|a,
kteréVýrobya kdy se budou muset odstavit,a to z důvodůčistěekologických
nebo
projednat
ekonomicko-ekoIogických.
Výs|edkyana|ýzy
s orgánem zák|adníodborové
organizace
OS ECHO.

2.

Vypracovatnebo zajistitvypracování
odbornýchposudkůz h|ediskaochrany životního
prostředí
provšechny
právními
předpisy.
akce,posuzované
v souladus pIatnými

3.

Poskytovatinformaceorgánu zák|adníodborovéorganizaceos EcHo o Vytvářenía
pro předcházení
zIepšování
nebezpečí
veIkých
systému
techno|ogických
havárií.

4.

Vykonávatosvětovoua propagační
činnost
v podnikusměremk veřejnosti.

5.

Pravide|ně
konzu|tovat
s orgánemzák|adní
odborové
organizace
os EcHo opatřeníprogramu
jeho eko|ogicko-ekonomické
podnikání
aspektya s tím
v chemii,,,především
,,odpovědné
souvísející
|ní
zá
|ežitosti.
sociá
Tato ustanovenÍse nevztdhujíno podniky certifikovonépodle lso 74000,resp.EMs (EMAS),
přípodněpodnikys funkčním
požodavkŮm
systémem
odpovídajícím
těchtostondqrdů.

tx.

L.

2.

5-

pro eÍektivní
VWvářenípodmínek
zaměstnanost
potřebných
podmínek
pro
V souvis|osti
s Vytvářením
dosažení
efektivní
zaměstnanosti
se
zpracujía s orgány zák|adních
smIuvnístrany dohod|y,že zaměstnavate|é
odborouých
organizacíos EcHo projednajízásady podnikovépersoná|nípolitiky a efektivní
zaměstnanosti,
k určení
směřující
ceIkového
stavua rozmístění
zaměstnanců,
odpovídajícího
stáVajícímu
i perspektivnímu
rozsahupodnikateIské
činnosti.
po projednání
Pro zabezpečení
zásadystanovené
v bodě 1. se zaměstnavate|é
zavazují
s
orgánem zák|adníodborovéorganizaceos EcHo určit směry rekvaIifikacepráce
zaměstnanců
a za tímúče|em
spo|ečně
s přís|ušnými
úřadypráceorganizovat
rekva|ifikační
kurzy,bude-|irekvalifikace
V sou|adus personálnístrategiipodniku.
při obnovování
Zaměstnavate|é
budounapomáhatzaměstnancům
a zvyšování
kva|ifikace
v
sou|adus potřebamiefektivnízaměstnanosti
a perspektivním
zaměřenímpodnikate|ské
činnosti, d|e zásad podnikové personá|nípo|itiky a efektivní zaměstnanosti.
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x.

vztahvzaměstnaVate|ů
a zák|adních
organizací
os EcHo
1.

Právona informace
Zák|adní
odborové
organizace
oS ECHomajíprávona informaceo činnosti
zaměstnavate|e
a zásadních
otázkáchsouvisejících
s jehoekonomikou
a rozvojem.
V rámci nap|ňování
tétozásadybudouzaměstnavate|é
orgánůmodborových
organizací
os
EcHo poskytovat
zejména
tyto informace:
jedenkrátza půlroku h|avní
a) minimá|ně
ekonomické
údaje,zejménaúdajenezbytnépro
posuzování
mzdového
uývoje,tzn' především:
- Rozvahu
- Výkazziskůa ztrát
jedenkrátza rok:
b} minimá|ně
- Výkazcash. f|ow
c) pro ko|ektivnívyjednávání
kroměuvedených
údajů
v bodecha) a b),údajeo zamýš|ených
propouštění
opatřeních,
v důs|edku
kteých dojde k hromadnému
zaměstnanců,
Včetně
počtua strukturyzaměstnanců,
ktení'ch
se budedotýkat,jakoži informacio vývojímezd,
průměrné
pod|ejednotli\^ich
mzdya jejichjednot|ivých
profesních
s|ožek
Včetněč|enění
jejichž
je
jmenováním.
pracovní
poměr
skupin,bezzaměstnanců,
zaIožený
Dá|e budouzaměstnavate|é
orgánuodborovéorganizaceos EcHo poskytovatna zák|adě
požadavků
da|šípotřebné
informace,
a to zejména:
a) o těch rozhodnutích
orgánůstátníspráVy,kteréov|ivnízaměstnanost
nebo budou mít
dopadna ekonomikupodniku,
pracovního
poměrua o všechnorný'ch
b) o všechostatníchpřípadechukončení
pracovních
jedenkrátza pů|roku.
poměrechnejméně

)

Právona oroiednání
pravide|ně
s orgányodborovýchorganizací
předem projednávají
os EcHo zaměstnavate|é
zejména:
a) minimá|nějedenkrát za čtvrt roku údajeo nap|ňováníýrobního programu a o
ekonomických
výs|edcích,
kteréby|yu zaměstnavate|e
dosaženy,
a o rnýh|edu
na příští
období'
b) záměryh|avních
smérů
rozvojezaměstnavatele
a očekáVaných
dopadechna zaměstnance
z h|ediskaVýVojeefektivnízaměstnanostivčetně informacío investicícha jejich
očekávaných
efektech,
c) u zaměstnavate|e,
kde docházík út|umuprogramu,projednats orgánem odborové
or8anizaceos EcHo možnostistanovení
náhradního
ýrobního pro8ramu,potřebného
pro zachovánípracovníchpří|ežitostí
pro kmenovézaměstnanceor8anizaceVčetně
programua umístění
rozsahutohotonáhradního
výrobního
zaměstnanců,
d ) o sociá|ních
s|užbách
v podniku,
podmínek
e ) přijímání
zásadních
opatřeníastanovení
práce,
v obIastiodměňování
f) opatřenísměřujícík předejitíčíomezeníhromadného
propouštění
zaměstnanců
a

pro zaměstnance,
především
zmírněníjeho
nepříznivých
důsIedků
možnostijejich
zařazení
ve vhodném
zaměstnání
na jinýchpracovištích
zaměstnavate|e
ve smys|uustanovení
5 62
zákoníku
oráce.

11.

3.

pro$ÍkonfunkcívodborovÝch
Podmínkv
organizacích
oS ECHo
podmínku
pro
Zaméstnavate|é
se zavazují
respektovat
zákIadní
odborováprávajakozákIadní
především
práva
VytVáření
a fungovánísocíá|ního
smíru.Jde
o tato základníodborová
garantovaná
v příslušných
mezinárodních
úmluvách
MoP:
a) práVose odborověorganizovat,
b) právozískávat
v podnicích
novéčlenyodborů,
c) právoposkytovat
č|enům
odborův podnicích
informace,
právo
podniku,
V zařízeních
d)
naschůzovou
činnost
do odborových
e) právona prováděnívo|eb
orgánův podnicích,
f) právona odborové
vzdě|ávání.
podrobnostio způsobuup|atňování
B|ižší
a nap|ňování
těchto práV jsou stanovenyV
příslušných
této
smIouvy
a
mohou
být
konkretizovány
v podnikovt/ch
ustanoveních
koIektivních
smIouvách.

A

V podnikouichko|ektivních
budedohodnutrozsahpracovního
vo|nas náhradou
sm|ouvách
funkci předsedy,případně
mzdy hrazenézaměstnavate|em
zaměstnancům
vykonávajícím
jako zástupců
místopředsedy
orgánuodborové
orBanizace
os EcHo, k Výkonujejichčinnosti
všechzaměstnanců,
ve smys|u5 203odst.2písm.a)ZP.

q

poskytnouzaměstnancům
vykonávajícím
funkcipředsedy,případněčlena
Zaměstnavatelé
orgánuodborové
organizace
os EcHo, k výkonujejichčinnosti
d|e5203odst.2 písm.b) ZP
pracovnívo|no
v nezbytněnutnémrozsahus náhradoumzdyve výšiprůměrného
ýdě|ku bez
požadavku
pracovního
podnikových
refundace
mzdy.okruh a rozsah
vo|nabudedohodnutv
koIektivních
smIouVách.

Á

kvaIifikace
nebo případnourekvaIifikaci
Zaměstnavatelé
zajistíprohIoubení
dIouhodobě
výkonufunkcev odborech,umožňujícíjeho
uvoIněného
odborového
funkcionářepo skončení
pracovní
da|ší
odpovídající
zařazení
v podniku.

xt.

závěrečnáustanovení
1.

Sm|uvní
stranyse zavazují
řešitpřípadné
ko|ektivní
sporyo p|něnízávazktlz tétosm|ouvy
jejíž
je
prostřednictvím
komise,
dohadovací
s|ožení V kompetencipřís|ušných
orgánůoS
EcHoa scHPčR.
Dohadovací
komisese budesnažitsporVyřešitdo 10 pracovních
dnůod podánípodnětuk
zahájeníjednání.Jednánímkomise není dotčenpostup d|e zákona č. 2/1991 sb., o
předpisů.
koIektivním
Vyjednávání,
ve zněnípozdějších
po Vzájemnédohodě sm|uvních
změnu této sm|ouvyje možnouskutečnit
stran, a to
jsou
jednánÍ
povinny
písemnou
zahájit
výhradně
formou.5mIuvnístrany
o písemných
jejich
před|ožení
některouze smIuvních
návrzích
na změnutétosm|ouvy
do 14 dnůod
stran.

tl

5.

Tato sm|ouvaje závaznái pro právnínástupcesmIuvních
stran.SmIuvní
stranyse zavazují
informovat
sVépráVnínástupceo jejímobsahu.
navzájemposkytovat
5mIuvní
stranyse dohod|Yna tom, žesi budou d|e svýchmožností
informace
nezbytné
ke kontroIepIněnítéto
smIouvy.
12

o.
1

na MPSV čR.
Tato sm|ouvabude po podpisuodevzdának u|oženÍ
v sekretariátuos EcHo a scHP čR'Sm|uvnístranyjsou povinny
Tato sm|ouvabude u|ožena
uschovattuto sm|ouvua rozhodnutírozhodců,která se jÍtýkajl nejméněpo dobu pěti |etpo
účinnosti
sm|ouvy.
skončenÍ

8.

že zabezpečí
vytištěnítéto sm|ouvya jejÍpředánÍvšem
os EcHo a scHP čR se zavazujÍ,
organizacím
scHP ČR,kteréjsou
chemické
sekceoS ECHoa č|enským
zák|adnÍm
organizacím
jÍvázány.

9.

smluvnÍstranyobdržípo jenomstejnopisutétosmlouvy'z nichžkaždýp|atíjakooriginá|.

10.

stran a uzavíráse na
Tato sm|ouvaje p|atnádnem podpisuoprávněnýmizástupcism|uvnÍch
je
tétosm|ouw.
dobu od 1. 1. 2014do 31. 12. 2014.Tatodoba dobou účinnosti
podpisyých
Svůjsouh|ass obsahemtétosm|ouw potvrzujísm|uvnístranyv|astnoručnÍmi
statutárnÍchzástupců.
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Přílohač.1 dle čl.I., odst.1 smlouvyuzavřenémeziSCHP čn a os ncgo.
zák|adníorganizaceos EcHo
Seznamčlenů
SGHPčR,ve kterýchpůsobí
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sool.s.r.o.
AIRPRODUCTS.
BorsodchemMCHZ.s.r.o.
cravVallevczechs.r.o.
CSCABOT.spol.s r.o.
a's.
čEPRo,
DEZA.a.s.
Czechia.
s.r.o
EuroSuooortManufacturing
Explosia
a.s.
FARMAK.a.s.
Fatra,a.s.
- Bohemias.r.o.
Glanzstoff
GUMoTEx'akciováspo|ečnost
Brnoa.s.
Kovoproiekta
LindeGasa.s.
a.s.
Lovochemie,
Lučebnl
závodva.s.Ko|ín
a's' Ko|ín
Dras|ovka
Lučebnízávodv
a.s.
MomentivespecialtvChemicals,
PARAMO,a.s.
a.s.
PRECHEZA
SILONs.r.o.
SPOLANAa.s.
a.s.
a hutnívÝrobu,
sDo|ek
Drochemickou
SYNPo.akciováspo|ečnost
a.s.
Svnthesia.
s.r.o.
Svnthon,

5YM!9sJga!.q!y.aé.

a.5.
Tractebe|
Engineeríng
RPA,s.r.o.
UNIPETROL
SERVICES.
s.r.o.
UNIPETROL
a.s.
VUANCH,

VÚos.a.s.
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