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Odbory: Vláda podlehla vydírání Greenpeace
a odmítla se přidat k žalobě proti limitům znečištění
Odborové a podnikatelské
svazy jsou zklamány, že se
Česko nepřipojí k polské žalobě proti limitům znečištění
ovzduší, které schválila Evropská unie v loňském roce. O postoji rozhodla v lednu vláda
bez důvěry. Podle Jana Sábela, předsedy Odborového svazu PHGN, kabinet a politici
obecně opět podlehli vydírání
ekologických a nevládních organizací.
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
v materiálu pro vládu tvrdilo, že se jeví jako
vhodné se k polské žalobě přidat. Záměr
kritizovaly ekologické organizace. Aktivisté
Greenpeace kvůli tomu vylezli na balkon
MPO, ze kterého spustili transparent s nápisem: Ministerstvo uhlí a smogu. Podle
premiéra Andreje Babiše (ANO) s návrhem MPO zásadně nesouhlasilo také ministerstvo životního prostředí.
„Zamítavé stanovisko vlády je pro
nás zklamání. Česká republika podle
nás tímto nehájí své
zájmy, takové jednání
hodnotíme
jako vysoce rizikové a negativní signál od vlády,“ uvedl
dnes
prezident
Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.
MPO se v materiálu mimo jiné odvolávalo na odhady technické pracovní skupiny,
ve které jsou zastoupeni provozovatelé
klíčových energetických provozů ČR. Ta
tvrdí, že předpokládané náklady zavedení
limitů podle rozhodnutí Bruselu povedou
k navýšení už uskutečněných investic
do ekologických opatření v průmyslu zhruba o 15 až 20 miliard korun.

Hüner: Ceny tepla a elektřiny
dál porostou

Vláda odborníků rozhodla
neodborně…

Nutnost dalších investic v hodnotě
20 miliard zmínil v úterý i ministr průmyslu
a obchodu Tomáš Hüner (ANO). „To povede ke zvýšení cen
tepla a elektřiny,
což může mít
za následek poměrně rychlý rozpad centralizovaného zásobování
teplem,“ uvedl ministr. Upozornil, že
Česko limity znečištění kritizovalo
od začátku a do 107 spalovacích zařízení
se kvůli omezení zplodin už dřív investovalo
40 miliard korun.
Svaz průmyslu dodal, že je nepřijatelné,
aby vláda nereagovala na kroky Evropské
komise, které podle něj bezdůvodně znehodnocují vynaložené investice a narušují
stabilitu investičního prostředí v ČR.
Martin Hájek, ředitel Teplárenského
sdružení vysvětlil, že žaloba byla už polskou vládou podána a Evropský soudní
dvůr o ní bude rozhodovat bez ohledu
na to, jestli se k ní Česká republika připojí
nebo nepřipojí. „Evropský soudní dvůr je
zcela nezávislý na členských státech EU,
řídí se výlučně právem a jeho rozhodování
nemůže nijak ovlivnit, jestli žalobu na Evropskou komisi podporuje jeden nebo deset států,“ uvedl. „V tomto smyslu byla reakce nevládních organizací zcela účelová
a mrzí mě, že vláda tomuto nátlaku podlehla. Pokud by se Česká republika k žalobě
připojila, získala by status vedlejšího účastníka, což by především znamenalo, že by
měla přímý přístup k informacím o probíhajícím soudním sporu,“ dodal.
Přísnější národní limity schválené EU se
týkají emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku,
nemetanových těkavých organických látek,
amoniaku a prachových částic do velikosti
2,5 mikrometru. Jejich hlavním zdrojem je
doprava, vytápění, průmysl a zemědělství.

…říká první místopředseda Odborového
svazu PHGN Jaromír Franta. Odborový
svaz považuje rozhodnutí o nepřipojení se
k polské žalobě podané k Evropskému
soudnímu dvoru proti limitům znečištění
ovzduší za selhání
vlády. Je to rozhodnutí, které ve svém
důsledku může poškodit zájmy České
republiky a jejich
občanů. Investice
do ekologických
opatření pro průmysl budou ve výši několika desítek miliard korun, což se projeví ve zvýšení cen
tepla a elektřiny. Panuje obava z rozpadu
centralizovaného zásobování teplem,
na něž jsou napojeny stovky tisíc domácností, nemocnice, ústavy, úřady a další
objekty. Ekofanatické nevládní organizace
podporované penězi daňových poplatníků
ovlivňují ministerstvo životního prostředí
a tomuto vlivu podlehla i většina ministrů.
Vláda v demisi hned na začátku svého působení dala jasně najevo, jakým směrem se
budou ubírat rozhodnutí v otázkách teplárenství, těžebního odvětví, energetiky
a průmyslu jako celku.

Kabinet bez důvěry zamítl
doporučení MPO
„Na ministerstvu průmyslu a dopravy se
v lednu uskutečnila porada za účasti předsedů průmyslových odborových svazů
a předsedy ČMKOS Josefa Středuly s ministrem Tomášem Hünerem. Na jednání
jsem mimo jiného vyjádřil přesvědčení, že
stávající vláda bez důvěry parlamentu nebude dělat zásadní změny týkající se například poplatků za vydobyté nerosty. Upozornil jsem v této souvislosti na uzavřenou
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a stále platnou pětiletou dohodu. Je nepřijatelné, aby vláda bez důvěry jakkoliv
do tohoto dokumentu zasahovala, přepracovávala ho ve
smyslu dalšího navýšení poplatků za
vydobyté nerosty,“
říká předseda OS
PHGN Jan Sábel.
Sábel upozornil
ministra na obdobnou situaci, když
bývalá úřednická
vláda Jiřího Rusnoka chtěla rozhodnout o prolomení
územních limitů na Mostecku. Zásadní nesouhlas s tím vyjádřili prezident Miloš Zeman a tehdejší předseda ČSSD Bohuslav
Sobotka. Argumentovali, že vláda bez důvěry parlamentu nemůže přijímat a dělat
zásadní rozhodnutí.
Předseda Sábel na zmíněné poradě hovořil i o nepřipojení vlády k polské žalobě
proti limitům znečištění ovzduší, které
schválila Evropská unie v loňském roce.
„Ačkoliv ministerstvo průmyslu a obchodu
v materiálu pro vládu tvrdilo, že se jeví jako
vhodné se k polské žalobě přidat, vláda to
nakonec neučinila. Politici opět, jako mnohokrát v minulosti, ustoupili vydírání nevládních a ekologických organizací. V této zemi
zřejmě stačí, aby zelení fanatici vylezli při
jednání vlády na střechu úřadu vlády, na komín elektrárny nebo na balkon MPO a spustili transparenty s přihlouplými nápisy jako
Ministerstvo uhlí a smogu a zbabělí politici
okamžitě ustoupí,“ říká Jan Sábel a pokračuje: „Viníkem toho, že se těžební průmysl
nachází v tak složité situaci, ne-li v krizi, je
přístup všech dosavadních českých vlád
k těžbě uhlí, k nerostnému bohatství ČR.
Dovolily zeleným lobby vnutit veřejnosti ničím nepodložený názor, že těžba uhlí je ničitelem přírodního prostředí a uměle vytvářet nepříznivý pohled na hornictví. Fanatismus zelených nezná hranic. Bylo by zajímavé rozkrýt financování těchto organizací,
vědět, kdo platí jejich akce, které mnohdy
mají teroristický nádech.“
„Důl Paskov skončil, protože byl prý vysoce ztrátový. Na jeho záchranu a provoz
vláda peníze neměla. Nelze podle ní podporovat soukromý sektor penězi daňových
poplatníků. Ale přidělovat každoročně minimálně 40 miliard korun solárním elektrárnám, jejichž majitelé sídlí v daňových rájích,
na to vlády, s požehnáním Evropské komise, miliardy mají. A má to jediný efekt. Nespolehlivá elektřina ze solárů a větrníků
významně zdražuje elektřinu a teplo domácnostem i firmám,“ varuje Jan Sábel.

Pro uhlí až do Kanady, USA
a Austrálie
Uhlí sice průmysl a domácnosti v EU
nutně potřebují a ještě dlouho potřebovat
budou, ale ne to domácí. A jaké jsou důsledky nezodpovědného rozhodování
vlád? Bankrot těžební společnosti OKD
a uzavření Dolu Paskov má dopad na obchodní bilanci. Dovoz černého uhlí do Česka v prvních jedenácti měsících loňského
roku narostl o 21 procent na 3,33 milionu
tun. Hodnota importu ve finančním vyjádření se v důsledku rostoucích cen na světovém trhu zvýšila dvojnásobně na 9,8 miliardy korun. Dovezené černé uhlí pochází
vesměs z Polska – ve sledovaném období
se jednalo o 2,87 milionu tun. Menší množství je ze Spojených států a Ruska. Novinkou je zahájení importu z Kanady, konkrétně v objemu 194 tisíc tun.
Najít vhodnou surovinu pro produkci
koksu je náročnější. „Pro naši výrobu potřebujeme optimální směs, do které se míchá až osm druhů koksovatelného uhlí
s různými vlastnostmi. Zkoušíme dodávky
z Polska, které jsou bohužel značně nespolehlivé, ale i z Kanady, USA a Austrálie,“ dodává mluvčí hutí ArcelorMittal Ostrava Barbora Černá Dvořáková.

Česko páchá energetickou
sebevraždu
„Česká republika podléhá nátlaku Evropské komise (EK) a páchá v přímém přenosu energetickou sebevraždu. Naše vláda
by se měla inspirovat sousedním Polskem.
Tamní elektrárny jsou z 90 procent závislé
na uhlí a žádná vláda si nedovolí úplně
uzavřít doly. Částečný útlum sice probíhá,
ale polská vláda u Evropské komise prosadila, že může na útlum použít dotaci ve výši
asi 27 miliard korun. Naše vlády a politici
likvidují těžební průmysl v režii EK s lehkým
srdcem.
Vlády by měly přednostně využívat domácí nerostné bohatství. Bohužel, ani stávající vláda bez důvěry se tak zřejmě chovat nebude. Oceňujeme proto postoj německé a polské vlády, které odmítly další
atak Evropské komise vedoucí k likvidaci
uhelných dolů, elektráren a tepláren. Polští
politici vědí, že solární a větrné elektrárny
jsou nespolehlivé a jejich zavádění žene
ceny energií a tepla do závratných výšek.
Díky tomu se v Evropě šíří fenomén zvaný
energetická chudoba, kdy stále více domácností v Anglii, v bohatém Německu, ale
i u nás není schopná platit účty za předražené energie a teplo právě kvůli zavádění
obnovitelných zdrojů. Z tohoto pohledu
proto optimisty být nemůžeme,“ uzavřel
předseda Jan Sábel.
Petr Kolev

MOST: Až do června příštího
roku bude u jezera Most probíhat
další stavba. Tou je výstavba silnice
a chodníků a přivedení základních
inženýrských sítí, jako je elektrická
energie, voda nebo kanalizace.
Stavbu prostřednictvím Ministerstva financí kompletně financuje
stát, a to z prostředků vyčleněných
na zahlazování vlivů důlní činnosti
v Ústeckém a Karlovarském kraji.
Výstavba obslužných komunikací
a přivedení sítí je druhou ze tří zásadních staveb v okolí jezera. První
je právě probíhající výstavba silnice
Most – Mariánské Radčice. Poslední pak bude vybudování pobřežní
oddychové zóny. Otevření jezera
pro veřejnost se předpokládá
v červnu roku 2019. Mostecké jeze-

Z regionů
ro vzniklo jako projekt rekultivace
bývalého lomu Ležáky sloužícího
od 70. let 20. století do 31. srpna
1999 k těžbě hnědého uhlí. Jezero
má rozlohu 311 hektarů, délku
2,5 kilometru a šířku 1,5 kilometru.
Maximální hloubka činí 75 metrů.
SOKOLOV: Automobilka BMW
postaví do roku 2022 na Sokolovsku zkušební polygon pro samořiditelná vozidla. Investici za stovky
milionů eur potvrdili v Praze zástupci automobilky. Testovací okruh
vznikne v prostoru bývalé Podkrušnohorské výsypky u obce Vintířov.
V souvislosti se stavbou polygonu
vznikne až 400 nových pracovních
míst, převážně v oblasti informačních technologií. Nový testovací
okruh BMW má umožnit simulaci
provozu na všech druzích komunikací, od víceproudých silnic až
po městskou dopravu. Bude přes
100 kilometrů dlouhý a jeho součástí má být i více než desítka budov. V současné době Sokolovská
uhelná pracuje i na přípravě dalších
projektů, které se úzce týkají budoucnosti Sokolovska a Karlovarského kraje. V uplynulých měsících
dokončila například přípravu pozemků pro novou průmyslovou
zónu v bývalém těžebním areálu
Přátelství v Citicích, kde by mohly
v budoucnosti vzniknout menší až
středně velké výrobní objekty, nebo
dokončuje projekt výstavby regionálního centra zpracování odpadů
ve Vintířově. Zároveň firma dlouhodobě spolupracuje s řadou škol
v regionu s cílem zajistit pro tyto
projekty dostatek kvalifikovaných
pracovních sil.
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Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
a některých druzích posudkové péče
Dne 15. prosince 2017 nabyla účinnosti novela vyhlášky
č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška
o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové
péče), dále jen „vyhláška“. V tomto článku chceme upozornit
na některé důležité změny týkající se pracovnělékařských prohlídek a posudků, které přinesla, ať již pozitivní či negativní.

ve své zdravotnické dokumentaci již kompletní výpis ze zdravotnické dokumentace
vedené o posuzované osobě registrujícím
poskytovatelem, dále jen „praktický lékař“,
postačovalo uvést v novém výpisu pouze
údaje za období od vydání předchozího
výpisu. V žádosti je nutno tuto skutečnost
uvést.
Tím budou kladeny nižší nároky na zpracování výpisu obvodním lékařem a urychlí
se tím doba pro vypracování výpisu a jeho
předání žadateli o výpis. Současně se sníží
ekonomické náklady zaměstnavatele související s úhradou výpisu.

Rozšíření základního vyšetření
o další odborná vyšetření

JUDr. Antonín Těšík

Mgr. Markéta Marinková

Obsah pracovnělékařských
služeb

nými riziky se sčítají a kumulují a vedou
k většímu negativnímu ovlivňování organismu.
Při posuzování zdravotní způsobilosti
k práci musí být proto všechny rizikové
faktory zohledněny – sečteny, neboť zátěž
organismu vede k jeho únavě, a ta již nedává od určitého momentu (míry) možnost
organismu kompenzovat některé vady,
a projeví se tedy důsledky nemoci, které
mohou vést k poškození zdraví.

Novela vyhlášky provedla doplnění
v tom smyslu, že vedle rizikových faktorů
pracovního prostředí existují další rizika
podmiňující zdravotní způsobilost k výkonu práce. Rizikové faktory pracovního
prostředí jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky, kde v části I jsou uvedeny rizikové
faktory pracovních podmínek podle zákona č. 309/2006 Sb. a v části II jsou uvedena rizika ohrožení života a zdraví zaměstnance nebo jiných osob. Mezi další rizika
podmiňující zdravotní způsobilost k výkonu práce patří (nad rámec rizikových faktorů uvedených v příloze č. 2) např. práce
v jiných výškách, než kterými se rozumí
riziko ohrožení zdraví, práce se zbraní,
kolejová doprava nebo řízení motorového
vozidla.
U některých dalších rizik je zdravotní
způsobilost upravena jinými právními
předpisy a postupuje se při jejich posuzování podle těchto předpisů. Při tomto postupu však docházelo k roztříštěnosti posuzování zdravotní způsobilosti, vydávalo
se několik lékařských posudků, což
ve svém důsledku zvyšovalo předpoklad
újmy na zdraví zaměstnance a současně
to zvyšovalo ekonomické náklady zaměstnavatele a zbytečně zatěžovalo všechny
zúčastněné subjekty. Platí, že všechny
zátěže související s výkonem práce s růz-

Pravidelný dohled
na pracovištích
zaměstnavatele
Novela vyhlášky upřesnila, že pravidelný
dohled na pracovištích v intervalu jednoho
roku musí být prováděn i v případech, kdy
jsou sice práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví, ale jejich součástí jsou činnosti, pro jejichž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny v části II přílohy č. 2
vyhlášky. Absence této úpravy činila problémy v praxi a byla příčinou nejasných
výkladů.

Výpis ze zdravotnické
dokumentace
Nově se doplňuje možnost, aby v případech, kdy má poskytovatel pracovnělékařských služeb, dále jen „závodní lékař“,

K rozšíření základního vyšetření o další
odborná vyšetření dochází v případě, že
jsou indikována závodním lékařem u osoby, která nemá svého praktického lékaře
a je to podle zjištění lékaře potřebné.

Rozšíření obsahu žádosti
o další odborné vyšetření
Součástí žádosti o další odborné vyšetření, kterou vyhotovuje závodní lékař pro
odborného lékaře, musí být požadavek
na zhodnocení zdravotní způsobilosti vyšetřované osoby. Výslovně se doplňuje, že
součástí tohoto zhodnocení bude doporučení odborného lékaře ohledně závěru
o zdravotní způsobilosti.
Jde sice o dokumentaci, kterou si mezi
sebou poskytuje závodní lékař a příslušný
odborný lékař a není automaticky poskytována posuzované osobě, nicméně posuzovaná osoba má vždy právo nahlížet
do zdravotnické dokumentace a kopii
nebo opis zprávy si může vyžádat, případně do ní nahlédnout.

Vstupní prohlídka
Doplňuje se, že vstupní prohlídka se
provádí i před změnou druhu práce, neboť
v případě jiného druhu práce může být
zaměstnanec vystaven jiným rizikovým
faktorům a odlišným pracovním podmínkám, než ke kterým byla posouzena jeho
zdravotní způsobilost. Odlišnými podmínkami se rozumí navýšení rizikových faktorů
nejméně o jeden nebo jejich změna (popřípadě zařazení k výkonu rizikové práce).
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Periodická prohlídka
Došlo ke změně lhůty u periodické prohlídky pro práce v kategorii druhé. Pro zaměstnance mladší 50 let jsou to 4 roky
místo dosavadních 5, pro zaměstnance
od 50 let je stanovena 2letá lhůta místo
dosavadní 3leté.
Upřesňuje se, že obecně stanovené
lhůty pro zaměstnance vykonávající práci
nebo činnost, jejichž součástí je riziko
ohrožení zdraví, platí, pokud pro ně není
stanovena kratší lhůta z důvodu výkonu
práce zařazené v kategorii dle zákona
o ochraně veřejného zdraví.
Nově je upravena povinnost periodických prohlídek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dosud platilo,
že u těchto prací byly periodické prohlídky
povinné, jestliže byly splněny současně
dvě podmínky. První podmínkou bylo, že
doba, na kterou byla práce opakovaně
sjednávána, byla delší než lhůty pro provedení periodické prohlídky. Druhou podmínkou bylo, že zaměstnavatel provádění
těchto prohlídek vyžadoval. Nová úprava
stanoví, že periodické prohlídky jsou povinné, jestliže součet dob, po které je stejný druh práce opakovaně vykonáván, je
delší než lhůta pro provedení periodické
prohlídky, nebo zaměstnavatel provádění
těchto prohlídek vyžaduje. Již tedy nejde
o dvě podmínky, které musejí být splněny
současně. Postačuje, je-li splněna jen jedna podmínka a prohlídky musejí být prováděny.

Mimořádná prohlídka
Nově je stanovena lhůta pro provedení
mimořádné prohlídky, která je konána
kvůli přerušení výkonu práce z důvodu
nemoci po dobu delší než 8 týdnů, v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci
spojené s bezvědomím nebo jiné těžké
újmy na zdraví nebo z jiných důvodů
na dobu delší než 6 měsíců. V těchto případech musí být mimořádná prohlídka
provedena nejdéle do 5 pracovních dnů
ode dne nového započetí výkonu dosavadní práce.
Nově se stanoví, že při mimořádné prohlídce není třeba výpis ze zdravotnické
dokumentace praktického lékaře, pokud
od vydání posledního posudku uplynula
doba kratší než 6 měsíců. To neplatí u mimořádné prohlídky konané z některého
z těchto důvodů: zjištění takové změny
zdravotního stavu zaměstnance při pracovnělékařské prohlídce, která předpokládá změnu zdravotní způsobilosti k práci
v době kratší než je lhůta pro provedení

periodické prohlídky, přerušení výkonu
práce z jiných než zákonem kvalifikovaných důvodů na dobu delší než 6 měsíců
nebo konané z podnětu zaměstnavatele či
zaměstnance. V těchto případech bude
výpis od praktického lékaře vždy požadován.

Výstupní prohlídka
Dle dosavadní úpravy se výstupní prohlídky prováděly pouze v případech, kdy
tak stanovil zákon nebo na základě žádosti
zaměstnance. Nová úprava stanoví jejich
povinné provádění vždy:
a) při skončení pracovněprávního vztahu,
jestliže
- zaměstnanec vykonával práci zařazenou v kategorii druhé rizikové, třetí nebo
čtvrté,
- u zaměstnance byla v době výkonu
práce u současného zaměstnavatele
uznána nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, pokud trvají,
- zaměstnanec utrpěl v době výkonu práce u současného zaměstnavatele pracovní úraz a v příčinné souvislosti s ním
byla uznána opakovaně dočasná pracovní neschopnost, popřípadě bylo
provedeno nové bodové ohodnocení
bolesti nebo ztížení společenského
uplatnění,
-o
 to požádá zaměstnavatel nebo jeho
prostřednictvím zaměstnanec,
b) 
před převedením na jinou práci nebo
před změnou druhu práce, pokud jde
o ukončení práce rizikové,
c) stanoví-li tak jiný právní předpis.
Nově se zaměstnavateli stanoví povinnost do žádosti o provedení výstupní prohlídky uvést údaj o době expozice příslušnému rizikovému faktoru.
Po absolvování prohlídky se nevydává
posudek, pouze je posuzované osobě
a osobě, která o prohlídku požádala (zaměstnavatel), předáno potvrzení o jejím
provedení. Toto potvrzení musí mimo jiné
obsahovat též údaje o dosavadním pracovním zařazení, o druhu práce, režimu práce,
rizikových faktorech a míře rizikových faktorů vyjádřené kategorií práce a době expozice příslušnému rizikovému faktoru (pokud jej zaměstnavatel v žádosti uvedl). Bohužel zde není povinný údaj o nároku
na následné prohlídky. O něm lékař posuzovanou osobu informuje a ta si již jejich
lhůty musí hlídat sama.

Příloha č. 2 vyhlášky –
rizikové faktory,
rozsah odborných vyšetření,
četnost prohlídek
Hluk
U vstupní prohlídky je nově stanoveno
provádění hodnocení ztráty sluchu podle
Fowlera.
U periodické prohlídky je nově stanoveno provedení hodnocení ztráty sluchu podle Fowlera po 10 letech od začátku expozice nebo při ztrátách sluchu vyšších než
20 % podle Fowlera zjištěných screeningovou audiometrií nebo v případě významné
progrese ztráty sluchu.
Celková fyzická zátěž
U vstupní prohlídky je nově stanoveno
u osob nad 50 let věku zátěžové EKG.
U periodické prohlídky je nově stanoveno EKG a u osob nad 50 let věku zátěžové
EKG.
Prach s fibrogenním účinkem, možným fibrogenním a karcinogenním účinkem
Dosud byla stanovena lhůta pro následné prohlídky jako dvouletá od vyřazení
z expozice. Nově se stanoví, že tato lhůta
platí při práci s expozicí prachu s karcinogenním účinkem. U ostatních případů (tj.
prach s fibrogenním účinkem a možným
fibrogenním účinkem) je stanovena dvouletá lhůta od vyřazení z expozice po nejméně
pětileté expozici.
Řízení motorových vozidel s výjimkou
řidičů podle § 87 odst. 1 zákona o silničním provozu, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu
práce nebo jsou do místa výkonu práce
přepravovány další osoby
Dosavadní lhůty pro periodické prohlídky, tj. 1x za 6 let a 1x za 4 roky po dovršení
věku 50 let platí pro výkon práce v kategorii 1. Pro výkon těchto prací v kategorii 2 až
4 jsou nově stanoveny lhůty 1x za 4 roky
a po dovršení 50 let věku 1x za 2 roky.
Noční práce
Nově je stanovena lhůta periodické prohlídky na 2 roky (dosud byla stanovena
zákoníkem práce na 1 rok).
Zpracovali:
Mgr. Markéta Marinková,
JUDr. Antonín Těšík,
právníci OS PHG

Noviny Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

HORNÍK - GEOLOG - NAFTAŘ

Vydává OS PHGN ve vydavatelství SONDY, s.r.o. Adresa redakce a vydavatele:
nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3. Redaktor: Petr Kolev, tel.: 234 462 328,
e-mail: kolev.petr@cmkos.cz. Zlom: SONDY. Distribuce A.L.L. Production. Podávání
novinových zásilek povolila Č
 eská pošta. ISSN 0322 9599. Registrační číslo MK ČR F 5253.

