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 PRACOVNÍ DOBA A JEJÍ DODRŽOVÁNÍ  

JAK VÁS MŮŽE ZAMĚSTNAVATEL POSTIHOVAT ZA POZDNÍ PŘÍCHODY ČI DŘÍVĚJŠÍ 
ODCHODY ?  
Zaspat může každý a že někdy spěcháme 
se také může stát.  Pokud se vám to ale 
stává pravidelně, můžete být kromě jiných  
postihů potrestáni i výpovědí.  
Zaměstnanec je povinen být na začátku  
pracovní směny již na svém pracovišti a 
odcházet z něho až po skončení směny.  
Pozdní příchody do zaměstnání, popř.  
předčasné odchody z něj, jsou relativně  
častým prohřeškem zaměstnanců. Za po- 
dobné prohřešky  nelze ukládat peněžité 
pokuty, nebyl by tento postup v souladu se 
zákoníkem práce a je protiprávní. 
Pokuty jsou nepřípustné 
V základních zásadách pracovně-právních 
vztahů upravených zákoníkem práce je  
stanoveno, že zaměstnavatel nesmí zamě- 
stnanci za porušení povinnosti vyplývající mu z pracovněprávního vztahu ukládat peněžní postihy ani je od 
něho požadovat. (Toto ustanovení se nevztahuje na škodu, za kterou zaměstnanec odpovídá.) Zaměstnavatel 
dále nesmí požadovat ani sjednat zajištění závazku, s výjimkou konkurenční doložky a srážek z příjmu.  
Sankce podle zákoníku práce 
Pozdní příchody a dřívější odchody  musí být tedy postihovány jinak, sankcemi v souladu se zákoníkem práce. 
Primárně zaměstnanec za zameškanou část pracovní doby neobdrží žádné plnění – mzdu, plat či odměnu, 
protože odměna náleží jen za vykonanou práci.Dále jako sankce za pozdní příchody přichází v úvahu krácení 
dovolené. 
Krácení dovolené 
Zaměstnavatel má právo krátit dovolenou pouze v případě, že zaměstnanec zameškal celou směnu nebo 
kupř. dvakrát její polovinu či třikrát její třetinu nebo jde o jinou kombinaci absencí dosahující nejméně jedné 
celé směny. Není možné naopak dovolenou krátit v situaci, kdy dosud nezameškal ani jednu celou svou 
směnu. 
Zameškal jsem minutu? Půlhodinu? 
Jako neomluvená absence se v praxi většinou hodnotí zaměstnancova nepřítomnost v práci trvající celý den 
nebo alespoň větší počet hodin z pracovní směny. Zákoník práce ale nestanoví žádnou minimální délku trvání 
nepřítomnosti v práci, která by již mohla být posouzena jako neomluvená absence. Není proto ani dána ča-
sová hranice mezi neomluvenou absencí a pozdními příchody do práce.Totéž platí i pro předčasné odchody  
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    Pokračování ze strany 1 

ze zaměstnání. Jako neomluvenou absenci proto lze po-
soudit i nepřítomnost v zaměstnání v délce jen několika 
minut, pokud na straně zaměstnance není žádný rele-
vantní a z hlediska pracovně-právních předpisů uzna-
telný důvod pro omluvení absence.  V praxi se za důvod 
pro neomluvenou absenci ale považuje většinou až ne-
přítomnost v délce několika hodin. 
Problém s evidencí a sčítáním 
Sčítání kratších neomluvených absencí má pro krácení 
dovolené smysl, až když pozdní příchody nebo před-
časné odchody dosáhnou za kalendářní rok aspoň délky 
jedné pracovní směny. Není možné krátit zaměstnanci 
dovolenou v situaci, kdy dosud nezameškal dohromady 
ani jednu celou svou směnu. Části zameškaných směn 
tak lze sčítat jen za ten daný rok. 
Dohoda s odbory 
Otázku nepřítomnosti zaměstnance v práci nestačí 
s odborovou organizací pouze projednat. Pro hodnocení 
neomluvené absence musí být dosaženo souhlasného 
hodnocení zaměstnavatele i odborů. Působí-li 
u zaměstnavatele více odborových organizací, jedná za 
zaměstnance odborová organizace, jíž je zaměstnanec 
členem. Za zaměstnance, který není odborově organizo-
ván, jedná odborová organizace s největším počtem 
členů, neurčí-li tento zaměstnanec jinak.Neomluvenou 
absencí je tedy nepřítomnost zaměstnance v práci, po-
kud ji zaměstnavatel určil jako neomluvenou a odborový 
orgán s tímto vyslovil svůj souhlas. 
Napracování může být kompromisem bez zbyteč-
ných komplikací 
Při pozdním nástupu do práce nebo předčasném od-
chodu z práce není možné zaměstnanci nařídit, že musí 
takto zameškanou a neodpracovanou dobu napracovat 
po své směně. V praxi vám to zaměstnavatel může 
umožnit, čímž dojde k omluvení nepřítomnosti. Zaměst-
nanec tak fakticky napracuje pracovní volno, které mu 
zaměstnavatel poskytl na jeho žádost (byť k dohodě do-
chází až zpětně a nikoliv na žádost zaměstnance, nýbrž 
zpravidla z iniciativy zaměstnavatele). V takovém pří-
padě se nejedná o práci přesčas. 
Bez náhrady mzdy 
Další sankcí za neomluvenou absenci, je nevyplacení 
náhrady mzdy nebo platu ve smyslu ust. § 206 odst. 
3 zákoníku práce. Náhradu mzdy nebo platu vám nepří-
sluší, pokud jste zameškali převážnou část směny 
v kalendářním měsíci, kdy vám bylo poskytnuto pracovní 
volno. To platí i na případy, kdy jste se po skončení pra-
covního volna bez vážného důvodu včas nevrátili do 
práce. Neomluvená zameškání kratších částí jednotli-
vých směn se sčítají. 
Za soustavné nedodržování můžete být bez práce  
Nejpřísnější sankcí je pak pochopitelně eventuelní roz-
vázání pracovního poměru výpovědí, a to pro soustavné 
méně závažné porušování povinnosti vyplývající 
z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vy-
konávané práci. Podmínkou platnosti výpovědi je, aby 
byl zaměstnanec v době posledních 6 měsíců upozorněn 
3x na to, že mu pro takové prohřešky může být dána 
výpověď.                                                Sobolová Alena 
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Srovnání nabídky z fondu 
prevence jednotlivých 
zdravotních pojišťoven  

Všeo- 
becná 
zdravo

tní 
pojišť
ovna 

Česká 
průmy
-slová 
zdravo

tní 
pojišť
ovna 

Revírní 
bratrská 
pokladna

, 
zdravotní 
pojišťov

na 

Zdravotní 
pojišťovna 

METAL-
ALIANCE 

autosedačky 
věk       akce 

částka       300 

očkování proti rakovině 
děložního čípku  

věk     12-26 12-17 

částka   1 000 1 000 4 000 

  částka   300 300 600 

očkování proti mening. částka   300 300 600 

očkování proti pneumok. částka  500 300 1 600 

očkování hepatitida A+B částka   300 300 600 

očkování proti chřipka částka   300 300 600 

očkování proti žloutence  částka   300 300 600 

plavecké kurzy 
věk   do 8 let do 3 do 15 let 

částka   300 300 600 

plavání 
věk         

částka       bazény 

příspěvek pro těhotné částka   1 500 300 balíček 

pigmentové skvrny 
věk   Od 19      

částka   500 300   

na bezlepková dieta pro 
děti 

věk   do 26     

částka   1 500 300   

preventivní prog. proti 
karcinomu prsu,  

věk   30-44 do 44 35-45 

částka   300 300 600 

prev. prog.proti 
karcinomu prostaty 

věk   40-55 45 a více 40-55 

částka   300 300 600 

prev. prog.proti 
karcinomu tlust. střeva 

věk   40-49 do 49   

částka   200 200 ano 

prevence kardiovask. 
onem. 

věk     40-60   

částka     prohlídka   

prevence osteoporozy 
věk   40-55     

částka   300   600 

prev.vzniku okol.onem. 
věk         

částka       2 500 

prev.onem.oběh.syst. 
dolních končetin 

věk         

částka       5 000 

ozdrav.pobyty   
věk 6-17 7-15 do 6 let   

částka Neuved neuved     

na preventivní prohlídky 
sportovců 

věk         

částka   300 300 600 

stoma prevence 
věk     do 6   

částka     200 balíček 

na rovnátka 
věk   do 26 do 18 8-16 

částka   300 300 2 000 

laserová oční operace 
věk   od 19     

částka   1 000     

pod.bezp.dár.krve 
věk         

částka Cest.poj 2 000   4 000 

pro dárce kostní dřeně 
věk         

částka   až 2000   6 000 

 

VALCÍŘSKÁ 50 JE OPĚT TADY! 
Všem přátelům aktivního pohybu v přírodě připomínáme, že 
XXXVII. ročník V 50 se blíží. Jako obvykle poslední sobota 
v květnu bude patřit jednomu z nejstarších dálkových po-
chodů v České republice! Organizátoři pro Vás připravili pět 
různě náročných tras pro pěší a dvě trasy pro cyklisty. K tomu 
spoustu zábavy pro dospělé, dětské odpoledne pro Vaše ra-
tolesti, táborák a samozřejmě již také zraje Valcířský ležák 
v pivovaru zámku Zábřeh. Ubytovací kapacity jsou také do-
statečné pro všechny, kteří chtějí v Beskydách strávit celý ví-
kend. 
Neřiďte se heslem, že z ležení na gauči ještě nikdo neumřel! 
Vytáhněte ze skříní pohorky, ze sklepů kola a přijďte! 
Rekreační středisko Ondrášek je pro Vás 29.května 
připraveno.                                                           Víťa 



městnancu fabriky, 
schvalně nepišu ro-
botniku, bo tito ne-
maju možnost cho-
dit do kantyny na 
řeďaku mezi je-
denactu a dvanactu. 
Tož sem zvědavy 
na vyhodnoceni 
akce a rad bych tež 
viděl kdo se zúčast-
nil tehle fantasticke 

stravovaci šarady. Na druhu stranu přežit 
bez nasledku měsíční zdravou stravu 
v podani Eutrestu, tak mam jistotu o 
sniženi tělesne vahy o vice jak deset 
procent. Pro shrnuti mam velke dylema, na 
jednu stranu vyhodnu cenu pro omezeny 
počet zaměstnancu a na druhu stranu 
zdravotni následky po prožitem 
stravovacim traumatu.  No pro dnešek se 
začnu lučit, všickym přeju trochu vice 
slunička a zelenym liniim doporučuju so-
lidni přisun slivovice, bo ta umi dezinfikovat 
a neutralizovat všicko. Tož to mi eště při-
pomnělo den zdravi, jeden zaměstnanec 
dostal otazku estli se može poživat alkohol 
za volantem, při odpovědi jak kdo, byl po 
pravu odměněn slušivou vestičkou s logem 
fabriky. Fčil už se fakt lučim a přeji fajnove 

dny.                     Vaš Dombasak 
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Zase po měsicu vas všecky zdravim. Mame 
začatek května a někeři z nas využili fajnove 
volno mezi svatkama, tež to bylo poznat na 
štrece. Byli tam jen ti potřebni a ti co nerobi 
na kolotoču si vzali volno. Ja tež sem uvažo-
val, ale roba doma konstatovala, že bude 
sama na chalupě a ja bych tam pry 
překažel. Tož to mě vytočila, bo sem toho 
moc neporobil a ještě sem si zadělal na taky 
maly problem. Než sem jel z chalupy na 
šichtu, tak sem si dal na oběd taku fajnovu 
prdelanku. Vyborna byla do te doby než se 
mi začali krutit střeva do vrtule. Tož to vam 
povim, každa štreka na Dombase je v taku 
dobu dluha a hajzlik eště dal. No co bych to 
dal rozvaděl, tak naročna šichta u mě eště 
nebyla. Pro urychleni zrychlenych přesunu 
sem si dal toaleťak pod blembak na hlavě. 
Tato bezpečnostni pomucka se velmi 
oplatila, stejně přes všecky komtroly 
bezpečnosti ji nosim aj do kantyny. Majster 
si tež všimnul, že sem jakisi aktivni a stiham 
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V lednu 2002 vydalo představenstvo stanovisko k postupu a 
k situaci v restrukturalizaci českého hutnictví, jako reakci na 
veřejnosti objevených informací, které nepravdivým nebo 
zkresleným způsobem popisovaly situaci v akciové společnosti 
Nová huť, a.s. U zaměstnanců, obchodních partnerů a bank 
vyvolávaly obavy z další životaschopnosti , případně existence 
firmy a ovlivňovaly realizaci započaté interní restrukturalizace 
NH a privatizaci. Prvořadý úkolem  vedení bylo zprovoznění 
P1500. Podniková odborová rada při NH, a.s. vyhlásila 21. 
ledna 2002 stávkovou pohotovost. Důvodem byl nesouhlas 
s návrhem programu restrukturalizace českého ocelářského 
průmyslu, který měl být vládě předložen 23.1.2002 . Požado-
vali jsme, aby vláda ČR urychleně přijala rychlá a účinná opat-
ření k tomu, aby bylo umožněno vládou schválenému poradci 
pro nalezení strategického investora zahájit jednání se zájemci 
o kapitálový vstup do českého hutnictví ve smyslu dosud přija-
tých usnesení vlády ČR.  20.února proběhla demonstrace před 
Úřadem vlády v Praze, které se zúčastnilo asi 900 novohuťáků. 
Trvali jsem na tom, aby vláda současně jednala i s ostatními 
zájemci o vstup do společnosti NH, pro případ že by jednání 
s LNM Holdings N.V. (Ispat), která dostala od vlády exkluzivitu, 
neskončilo úspěšně.  Byly předány podpisové archy s 6500 
podpisy zaměstnanců Nové huti. 
V květnu vyšlo prohlášení Krizového štábu POR k průběhu re-
strukturalizace.  FNM chtělo zastavit proces, usilovali o vý-
měnu představenstva , probíhal tlak na převzetí společnosti 
Osinkem. Navrhovali restrukturalizovat společnost výprodejem 
majetku v procesu vyrovnání, a tím i likvidaci NH. Prohlášení 
nemělo nutit vládu k přistoupení na podmínky LNM, ale poža-
dovalo, aby vláda  v případě zamítnutí nabídky LNM nepro-
dleně rozhodla o uspořádání veřejného výběrového řízené na 
strategického investora NH a současně stanovila kritéria této 
soutěže. POR v té době nežila jen problematikou privatizace 
huti. Připravovala se kolektivní smlouva na rok 2003.  
 

Tak sem tu zase s tou trochou do mlyna. 
Zdravim všicky v deštivym počasi všude 
okolo. 
Nedavno sem se pozastavoval nad nařize-
nimi bezpečaku a včil vtom zasek litam. 
Ma se kontrolovat dodržovani dopravnich 
předpisu a nasledně začne postihovani. 
Tož eště že tu mame tolik znalcu vyhlašky, 
keři sou pravně zdatni posuzovat zakony. 
Do včil sou rozporuplne nazory na měřeni 
rychlosti a včil se bude posuzovat dodržo-
vani celeho zakona. Parkovani, stani na 
vyhrazenych mistach a další a další a mi tu 
mame v podniku dopravni značeni 
v rozporu s vyhlaškou a to nikoho neza-
jima. První problem je při vjezdu do fabriky, 
rad bych věděl proč je mimo křižovatku 
dopravni značeni „STOP“, další taky para-
dox je že po kontrole dokladu mi ukazuje 
vratny abych jel, ale na semaforu sviti čer-
vena. A včil babo raď.Kurňa jak přejedu 
vratnemu haksny tak mě nikdo s teho ne-
vyseka a ja mu budu eště platit bolestne a 
to nemluvim o opletačkach s policajtama. 
Další taky zadrhel mi šroti v hlavě a to je 
světelně blikajici značka „Přechod pro 
chodce“. Ve vyhlašce sem nic takeho ne-
našel a u nas si blika jak vztekla. Ale včil 
spatky k těm kontrolam, nevim kdo bude 
pověřeny kontrolami, ale ja musim zastavit 
 přibližovadlo enem policajtum a o nikom 
dalšim nevim. Jinde v bezpečnostnim po- 

kynu sem ale zjistil, že musim dodržovat 
pokyny tak abych neohrozil sebe ani ni-
koho jineho, tak kdo bude provadět kont-
roly abych nikoho neohrozil? Vždyť takeho 
bezpečaka sundat z kapoty není žadna 
sranda. Tož z teho duvodu navrhuju a ne 
poprve, požadat o kontrolu Českou policii 
a vyvarovat se problemu v zarodku. Enem 
u nas v republice nebo fabrice se vytahuju 
na světlo určite statě vyhlašek podle 
potřeby teho kdo si to zada za úkol. Když 
ale projdete cely dokument tak v zavěru 
čučite, co tim měl autor na mysli a co ti 
naši hlavouni z teho zrobili za paskvil. Ale 
abych furt neryl do bezpečaku tak 
zabrusim na jiné tema a to moje oblibene 
Eutrestove stravovani. Po dluhe době mě 
majster pustil ke kompu a co ja nezjistil. 
Vedeni z podporou Eutrestu bude v akci 
„Zelena linie“ podavat přihlášeným 
vyhodne meny za symbolických třicet 
korun. Za tuto vyhodnu cenu dostanu 
polifku, hlavni našup, salat a napoj. Tož 
tady v tom vidim velky problem, bo jak si to 
objednam mimo zelenu urodu tak se 
dostanu na vyšperkovanu cenu skoro 
padesatpět korun, když budu vybirat 
nejlevnějši nabidku. Je pravda že po 
občasnem našupu sem tež zeleny aj bez 
proklamovane linie a nemusim projit 
školenim zdrave stravy. Zakopany pes je 
v tom, že program je určeny pro paru za- 

 

PŘED 20 LETY …  
HISTORIE ODBORŮ A POR  III. část 

Dalším oříškem bylo navrhnout a přijmout novou organizační 
strukturu POR, v návaznosti na změny v organizační struk-
tuře Nové  huti po privatizaci. POR se měla na to pečlivě při-
pravit, by nedošlo k oslabení její pozice vůči zaměstnavateli. 
Bylo tomu věnováno výjezdní zasedání 30.-31.května 2002. 
Návrh POR však nebyl schválen předsedy jednotlivých ZO, 
nebyla nalezena shoda.  
29. května vláda rozhodla o prodeji 67% státního podílu v NH 
společnosti LNM Holdings. Ta se zavázala, že do konce roku 
2005 uchová místa pro 8860 zaměstnanců.  V roce 2002 
jsme měli  cirka 12 000 zaměstnanců. Redukce o 2000 osob 
měla proběhnout v letech 2003-2005 a to především vyčle-
ňováním.  V červnu byl předložen záměr o změnu zaměstna-
necké dopravy. Představenstvo řešilo riziko vstupu cizích 
osob  do NH. Vedení připravilo „Střednědobý plán řízení lid-
ských zdrojů NH pro období 2002-2004“. Koncem měsíce 
června byly zprovozněny nástěnné noviny - 13 modrých vitrín 
rozmístěných po areálu, které slouží do dnes.  
Po vyřešení privatizace bylo dále stěžejní náplní POR udržet 
co největší počet zaměstnanců, trvat na postupném zlepšo-
vání pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců. Kon-
cem roku byl předložen projekt dopravy, POR vyslovila zá-
sadní nesouhlas s novou koncepcí , která v případě realizace 
značně zhorší podmínky dopravy zaměstnanců do zaměst-
nání  a prodlouží dobu  dopravy zaměstnanců na pracoviště. 
Tato proti zaměstnanecká politika, vycházející  z teze, že 
všichni zaměstnanci NH jsou potencionální zloději byla ne-
přijatelná. POR dne 18.11 2002 vyhlásila spor o uzavření 
Kolektivní smlouvy na období 2003-2005. KS 2002 byla 
prodloužena do 31.3.2003. Zaměstnanecký svaz, který 
sdružuje v ČR firmy z odvětví hutnictví – Odvětvový svaz 
hutnictví železa odmítl pokračovat v kolektivním vyjednávání 
o mzdách na rok 2003 s Odborovým svazem KOVO.  
V listopadu byl svolán aktiv odborových funkcionářů do DK 
NH v Ostravě-Zábřehu  a v prosinci porada zástupců všech 
odborových organizací hutních podniků v ČR do Brna. Od té 
doby nebyla Kolektivní smlouva vyššího stupně (KSVS) nikdy 
podepsána. A o tom jak v lednu 2003 nebyla vyplacena 
odměna za hospodářský výsledek zase příště.  Sobolová Alena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování bude následovat v příštím čísle. 

                                                                                                              

Sobolová Alena 

 

 

 

 



           SLEVA 10 % 
 

             S tímto kuponem nyní získáte slevu 10%  

                         do salonu STUDIO KATY 

 

  MANIKÚRA, PEDIKÚRA                 KOSMETIKA 

   NEHTOVÁ MODELÁŽ                       MASÁŽE  
 

 TEL.: 739 120 150                TEL.: 605 810 601 

             605 974 779                       

                        www.katystudio.cz 
   

Sportovní klub SBA - Havránek,  Horymírova 3069/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

       Slevy nelze sčítat. Sleva se nevztahuje na dárkové poukázky.   
                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sobolová Alena  ZO Energetika 

595 686 141 mobil 774 101 642  alena.sobolova@arcelormittal.com 
Laskovský Leopold ZO Koksovna 

595 686 906 mobil 724  777 368 leopold.laskovsky@arcelormittal.com 
Prak Vítězslav  ZO Válcovny 

595 687 424 mobil 724 416 741 vitezslav.prak@arcelormittal.com 
Verner David  ZO Laboratoře a Výzkum 

595 684 034 mobil 724 973 020  david.verner@arcelormittal.com 
Lejsek Josef ZO Vysoké pece 

595 686 254  mobil 602 537 806  josef.lejsek.kovo@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 
 

 

 
PORKOVÁK   4 

 

 

 

 

PORKOVÁK 
Rada odborů OS KOVO ArcelorMittal Česká republika 

 ul. Vratimovská 689, 707 02, Ostrava - Kunčice, 
 tel. 59 568 4231, 

E-mail:  vspor01.ostrava@arcelormittal..com 

 

 
 
V naší Kolektivní smlouvě máme bod G 1., který myslí na zdraví  
zaměstnanců. Jedná se o rekondiční pobyty.  
Skvěle si tam odpočinete, odreagujete se a načerpáte nové síly. 
Každodenní starosti všedního dne se rozplynou   a nejen  tělo, ale 
i mysl se zregeneruje. Dýcháte čerstvý vzduch,   necháte se  hýčkat 
masážemi a dalšími procedurami. Každý pak může relaxovat indivi- 
duálně dle svých potřeb. Někdo upřednostňuje turistiku a  jiné  for- 
my aktivního odpočinku, jiný může po procedurách konečně  dočíst 
odložené knihy,  nebo si zajít na pivko proložené kartami,  nebo  jen  
tak odpočívat. Dovolenou si  většina lidí vybírá v létě, kdy je teplo,  
je možnost koupání. Nejvíc  vyčerpaní se pak lidé cítí ovšem právě v 
době, kdy je sluníčka málo. Odpočinek   načasovaný   právě  na tuto 
dobu přijde vhod. Zaplavat si můžete v krytých bazénech, nebo vyu- 
žít další lákadla, která lázeňská místa nabízejí.  
Přestože máme tyto možnosti, pořád se stává, že ne všude je těchto 
pobytů využíváno. Možná by nebylo od   věci udělat si rozbor využí- 
vaní rekondičních pobytů po provozech. Domnívám se, že výsledek 
by ledacos ukázal. Třeba by vyšlo najevo to, že někteří vedoucí zaměstnanci cíleně neinformují své podřízené a to z prostého 
důvodu. V době, kdy tito vedoucí zaměstnanci předkládali „čísla“, kolik zaměstnanců můžou pustit na padáka, tak asi vůbec ne-
počítali, že zbývající zaměstnanci nejsou roboti a mají právo taky na volno. Je jasné, že teď na pracovištích zaměstnanci chybí 
jak při čerpání řádné dovolené, tak při volnu na rekondiční pobyt. Mají vedoucí zaměstnanci nárok říci svým lidem “Nemůžeš na 
rekondičku, protože nemám náhradu“ ?? Mají tito vedoucí právo cíleně neinformovat zaměstnance a obhájit se slovy „Každý ví, 
že bývají rekondičky, a tak se můžou průběžně ptát jestli momentálně nějaké jsou“? Místo toho, aby tyto informace vyvěsili na 
nástěnku.  
Asi se s drtivou většinou shodneme na tom, že toto je špatně. Pokud máte tuto zkušenost, nenechte si to líbit a obraťte se na své 
odborové zástupce. 
Ať nekončím negativně, přikládám foto z rekondičního  pobytu z roku 2009. Rekondičky můžou být opravdu pohodové. 
                                                                                                                                                                          Petr Slanina  
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