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1.4 Vedení lidí a jeho styl
V souvislosti s inovaéním boomem zejména posledních dvou desetiletí narčstá
význam tzv. inteligence kvality (oznaéuje se jako QQ a znamená vyp÷stování osobní
odpov÷dnosti za kvalitu práce, je m÷ąítkem pąístupu lidí ke kvalitní práci).
Jiným druhem je inteligence sm÷ąující bezprostąedn÷ k realizaci napąíklad práv÷
strategie, ale i inovací, nápadč apod. Oznaéuje se AQ (akéní kvocient, m÷ąítko akceschopnosti).
Dosud nejmén÷ v personalistice známý je WQ (kvocient, jenž je obtížn÷ pąeložitelný).
Znamená a vystihuje inteligenci pro spoleéné myšlení, chování a jednání „my všichni“.
Jinými slovy se jedná o výzvu k podnikatelskému chování a jednání, k týmové práci,
pospolitosti, sounáležitosti a uplatÿování leadershipu v práci s lidmi.

1.4.3

ZÁSADY VEDENÍ LIDÍ

Vytyéování cílč a jejich hodnocení
Jedna z nejstruén÷jších definic ąízení a vedení lidí zní:
ÂZvolit si správné cíle a získat lidi pro jejich dosažení.
Ąízení zaéíná vždy vytyéením cílč. Správný, jasný a pąitom reálný cíl je mohutnou
silou. Stanoví základní sm÷r, je hlavním kritériem pro jednání a výsledky všech lidí véetn÷
vedoucího samého. Cíl je rozhodujícím motivátorem, dává smysl každé aktivit÷, která
sm÷ąuje k jeho dosažení.
Vedoucí – manažer formuluje a vytyéuje cíle jednotky, kterou ąídí, své osobní cíle
a zejména cíle vedených zam÷stnancč.
¨PĄÍKLAD
Generální ąeditelé, élenové pąedstavenstev a dozoréích rad odpov÷d÷li v dotazníku na otázku,
jaké cíle si ve své funkci kladou a co pro svou roli a pro svá rozhodnutí považují za „velmi dčležité“ (Moderní ąízení 9/1995). Ukázalo se, že zisková motivace není dosud silná. Jen polovina
generálních ąeditelč a mén÷ než polovina élenč pąedstavenstev a dozoréích rad pokládá maximalizaci zisku za velmi dčležitou. Na pąedním míst÷ stojí dobré hospodaąení a správa, dále odpov÷dnost za ochranu majetku spoleénosti (kolem 70 %) a za dodržování zákonč (kolem 60 %).

Pąi výb÷ru cílč v pracovní oblasti je vhodné ąídit se t÷mito zásadami:
1. Dčležitost má pąednost pąed naléhavostí. Naléhavost cílč je éasto vyvolána uréitými vn÷jšími tlaky, zatímco na dčležité v÷ci nic a nikdo netlaéí, dokud nejsou
zanedbány a nestanou se naléhavými. Kdo neví, co chce, dostane se tam, kam
nechce.
2. Pragmaticky volit cíle, které pąinesou nejv÷tší efekt. Podle Paretova principu pąináší 80 % aktivit jen 20 % výsledkč a 20 % aktivit 80 % výsledkč.
3. Nepodlehnout vlastním preferencím. Manažeąi by si m÷li uv÷domit objektivní
potąeby rozvoje ąízení oblasti a odd÷lit je od svých vlastních sympatií a antipatií.
4. Ve svých cílech vyjadąovat budoucnost. Pąi formování cílč se manažer musí myšlenkov÷ pohybovat v budoucnosti, vytváąet vize.
5. O cílech se radit se spolupracovníky. Projednávat je s nimi už ve fázi jejich formování a výb÷ru, aby je spolupracovníci od zaéátku považovali za své a byli jimi
motivováni.
Pąi výb÷ru osobních cílč rozvoje je vhodné ąídit se t÷mito zásadami:
1. Vymezení klíéových oblastí. Pąedstavují sféry, v nichž bychom m÷li n÷éeho dosáhnout.
Napą.: pracovní uplatn÷ní, kariéra, vlastní rozvoj, vztahy, pąátelé, životospráva,
zdraví.
2. Promyšlení a stanovení cílč. Jejich konkrétní podobu formulujeme a zapíšeme.

49

62

1. Ąízení lidských zdrojč

1.5

ĄÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJČ V OBDOBÍ
CYKLICKÝCH ZVRATČ VÝVOJE
PODNIKATELSKÉHO PROSTĄEDÍ
(JAK SE MöNÍ PERSONALISTIKA)

Lidé se m÷ní a doba s nimi, nebo je to naopak? Tento rébus nemá smysl ąešit.
To, co je podstatné, je, že souéasný vývoj pąináší množství zm÷n. N÷které jsou
„kosmetické“, jiné podstatné, další závratné. Personalistika jako oblast práce s lidmi
nemčže zčstat stranou. Ze zm÷n pocházejí výzvy do budoucnosti.
Nových rysč v práci s lidmi si nelze nepovšimnout. Jaké jsou ty mén÷ podstatné,
podstatné éi zásadní zm÷ny a jaké lze vypozorovat trendy?

1.5.1

ĄÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJČ A JEHO ZMöNY

1.5.1.1

Co se v personalistice zásadn÷ nezm÷nilo

Standardní (vícemén÷) zčstávají poznatky o oboru personalistiky a o obsahu personálních procesč. Napąíklad kompetenéní profily, hodnocení zam÷stnancč, vzd÷lávání
a rozvoj apod.
Pąes relativn÷ shodnou éi obdobnou podobu v posledních 5–7 letech jsou však
personalistika a její procesy obohacovány a rozšíąeny o rčzné prvky, které se uplatÿují
v praxi (popularitu získává hodnocení metodou 360 stupÿč, behaviorální hodnocení
používané nyní více i u výb÷ru zam÷stnancč, hodnocení také v t÷sné vazb÷ na odm÷ÿování oproti preferenci hodnocení v pąímé návaznosti na rozvoj a rozmíst÷ní
pracovních sil apod.).
Pąed pąílišným stoismem, že vše provádíme podle obvyklých schémat personalistické rutiny a nemáme ve firm÷ žádné vážn÷jší problémy, je tąeba varovat. I když platí
ąada osv÷déených poznatkč (napą. o personálním plánování a optimalizaci pracovní
síly), je tąeba je vnímat a zaąazovat do nových situací a „d÷jových struktur“. V pąípad÷
uvedeného personálního plánování nejde pouze (nebo n÷kdy a n÷kde pąedevším)
o hru s éísly tak, aby firma „vyšla“ se svým hospodáąským rozpoétem. V souéasnosti
musíme dbát na to, aby personální plán byl chápán jako nástroj strategického a následn÷ operativního ąízení. Aby byl v t÷sné vazb÷ na ostatní firemní plány (obchodní,
finanéní, provozní apod.), aby byl, v pąípad÷ potąeby, úéinným prostąedkem outsourcingu
a také následn÷ outplacementu.
Firma se ani nesmí nechat pąekvapit nedostatkem prostąedkč na pln÷ní závazkč
včéi zam÷stnancčm vyplývajícím ze sociálního programu nebo kolektivní smlouvy.
Nemčže také docházet k omezování vzd÷lávacích a rozvojových aktivit a investic
do vzd÷lávání jenom proto, že jsme je s dostateén÷ véasným pąedstihem nenaplánovali. To je pąíklad oné nové dimenze chápání tradiéních personálních procesč v období
nejistoty a rizika v situacích ąízení zm÷n.

1.5.1.2

Co se zm÷nilo éásteén÷

Personální poznatky, procesy, metody a nástroje neplní svoji funkci „samy o sob÷”.
Úéinné pčsobení a požadovaný efekt, v jakkoliv tradiéních podobách, mohou pąinést
pouze v souvislostech s ostatními procesy ve firm÷ (zejména strategickými) a jejich
celistvém, souhrnném (holistickém) chápání.
Zdá se, že se dost výrazn÷ m÷ní zpčsoby zvládání personálních procesč
a uplatÿování personálních metod a nástrojč v praxi. V jejich implementaci je možné
vysledovat novou taktiku. Ta spoéívá pąedevším v razantn÷jším prosazování nových

2.3 Administrativní a informaéní zabezpeéení...

2.3

ADMINISTRATIVNÍ A INFORMAèNÍ
ZABEZPEèENÍ SYSTÉMU
PERSONÁLNÍHO ĄÍZENÍ

2.3.1

PODPORA PRÁCE PERSONALISTČ
S INFORMAèNÍMI SYSTÉMY

Kvalitní ąízení – a personální není výjimkou – se neobejde bez spolehlivých, v÷rohodných
a aktuálních informací. Administrativní systémy jsou v souéasné dob÷ snad již ve všech
firmách (bez ohledu na velikost) pąevážn÷ zajišċovány poéítaéovými systémy. Je však
vhodné upozornit na to, že personální informaéní systém není a nemčže být pouhá
poéítaéová evidence, ale musí odpovídat potąebám ąízení a manažerč pro operativní
praxi a strategické plánování.
Praktická personální informatika má význam pąedevším tehdy, umožÿuje-li pohotov÷ rychlý a nepąíliš komplikovaný pąístup k údajčm potąebným pro práci. Moderní
pojetí umožÿuje síċové propojení personálních informaéních systémč, což zvyšuje jejich
efektivnost. Výhodné je používání integrovaného systému informací o personálním
ąízení.
Management potąebuje pro svoje rozhodování integrovaný systém informací
o zam÷stnancích, který je souéástí celého informaéního systému firmy. Takový systém
umožÿuje pąechod od pąevážn÷ administrativních prací k rozhodování o vývoji. Dobąe
koncipovaný informaéní systém umožÿuje nejen tvorbu a vedení jednotné personální
administrativy, ale zároveÿ jednotnou metodiku provád÷ní všech personálních éinností.
To je základní pąedpoklad pro pln÷ní systému norem kvality ąízení ąady ISO 9000.
Údaje o jednotlivých pracovních procesech musí být navzájem provázány a zároveÿ integrovány do údajč informaéního systému v organizaci. Pouze tak se mohou
stát funkéními pro rozhodování manažerč. V praxi jde o využití celého souboru nástrojč pąípravy, sb÷ru dat a zpracování informací pro ąízení personálních éinností. Jde
o souvislosti mezi potąebami firmy vyplývajícími z její strategie a lidskými zdroji, jejich
souéasným stavem a potąebami rozvoje.
Klíéovou otázkou, pąed kterou v souéasné etap÷ stojí v÷tšina firem, je výb÷r kvalitního softwaru, který umožní realizovat potąeby firmy. Vzhledem k postupnému vzniku
a zavád÷ní informaéní techniky a informaéních systémč se ve velké v÷tšin÷ firem
postupn÷ zavád÷ly i tyto systémy. Nem÷lo by docházet k nákupčm softwaru od jiné
firmy pro úéetnictví a finance, od jiné pro výrobní evidenci a zcela jiné pro personalistiku. Vytvoąit pak vnitąní a fungující informaéní vazby pąedstavuje zdlouhavou a velmi
éasto málo efektivní práci, protože doba instalací funkéních systémč bývá pąíliš dlouhá
a strategie firmy se zatím m÷ní. Krom÷ toho i uvnitą modulu dochází k postupnému
nákupu „programč“ jen pro uréité vybrané personální éinnosti. Ve v÷tšin÷ pąípadč jsou
nejprve (nebo pouze) poąizovány programy pro zpracování kmenových dat zam÷stnancč a pro mzdy (a to platí zvlášt÷ pro malé a stąední firmy).
Firma vždy musí vybírat takový software, který je otevąeným systémem a umožÿuje rčznou kombinaci modulč, a to nejen v souéasnosti, ale i perspektivn÷. Kvalitní
informaéní systém se stává faktorem správného rozhodování a m÷ąítkem úrovn÷
personálního ąízení.
Stejn÷ jako každý jiný úsek éinnosti firmy potąebuje i personální ąízení mít k dispozici
uréité údaje, veliéiny, data, statistiky a vstupní informace, které charakterizují jeho stav
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3. Ąízení pracovního výkonu a firemní výkonnosti

3.2

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
OVLIVþUJE VÝKONNOST FIRMY

3.2.1

MOTIVACE A ĄEŠENÍ PROBLÉMČ VÝKONNOSTI

Souéasný management je plný zm÷n. Transformace podnikč, reagování na konkurenci,
reengineering a další firemní postupy vyžadují zvládnutí ąízení procesu zm÷n.
Zásady, jak ąídit proces zm÷n, lze shrnout následovn÷:
• vytvoąit pocit nutnosti provést zm÷nu,
• rozhodnutí vedení firmy, že zm÷na je potąebná v zájmu firmy i v÷tšiny jejích spolupracovníkč,
• sestavit éasový a akéní plán realizace zm÷n,
• získat klíéové osoby ve firm÷ pro navrhovanou zm÷nu,
• pravideln÷, pąesv÷déiv÷ a jasn÷ komunikovat se všemi spolupracovníky v prčb÷hu procesu zm÷n,
• vytvoąit pąedpoklady pro véasnou a správnou identifikaci rčzných, zejména negativních signálč,
• vytváąet pąedpoklady pro plynulou prčchodnost procesu zm÷n a odbourávat
vznikající bariéry,
• organizaén÷ zajistit výsledky zm÷n a vytvoąit pąedpoklady pro pąechod k nové
stabilit÷.
V žádném z uvedených krokč nelze ztrácet trp÷livost a pąesv÷déení o správnosti
zvolené cesty. K souéasným novým trendčm v personálním ąízení firem náleží z tohoto
hlediska pąedevším adaptace organizaéních a komunikaéních struktur v podniku.
V zájmu úsp÷šné realizace jejich zm÷ny musí být provedena analýza aktuální situace
ve firm÷, která pąedpokládá posouzení:
• sociálního klimatu,
• motivaéní situace jednotlivcč,
• komunikaéních cest,
• informací o osobních, profesních a sociálních charakteristikách jednotlivcč
ve firm÷.
Pokud nemá vedení firmy ve všech aspektech jasnou pąedstavu, je nutné provést
vstupní analýzu formou manažerského nebo personálního auditu.
Cílem manažerského (personálního) auditu je provedení zm÷n v organizaéních
a komunikaéních procesech a strukturách firmy. Motivace v ąízení zm÷n formuluje n÷které zásadní požadavky na novou kvalitu práce s lidmi. To znamená nikoliv pouze
administrativn÷ ąídit, ale um÷t:
• vybrat si správné lidi,
• vytváąet podmínky pro jejich osobní i odborný rčst,
• neustálou pééí prohlubovat jejich identifikaci s firmou,
• citliv÷, ale jasn÷ provád÷t strukturální zm÷ny,
• rozlouéit se s t÷mi, kteąí do pracovního týmu nezapadají.
Aktuální tendence personálního managementu vycházejí pąi ąízení zm÷n z poznání, že:
• lidé jsou objektem každé zm÷ny,
• lidé vytváąejí zm÷nu (nikoliv firma).

3.3 M÷ąení a hodnocení výkonnosti zam÷stnancč
•
•

na éem se lidé sami podílejí (spoluúéast, týmová práce apod.),
kde jsou pravd÷podobné oéekávané výsledky a jsou známé také dčsledky jejich dosažení.
(záv÷ry ze semináąe personalistč poąádaného spoleéností Pyramida, a.s., v únoru 2015)

¨ PĄÍKLAD
Za jeden z nejnov÷jších poznatkč týkajících se psychologie hodnocení pracovní výkonnosti lze
považovat tzv. spirální dynamiku. Její podstatu lze vyjádąit následujícím schématem:

Dynamika
zralá, integrální, holistická
holistická, spirituální, integrující

pluralistická, poskytující stejné pąíležitosti

racionalita, úsp÷šnost
orientace na cíl, tradice, konformita
síla, moc ega, impulzivnost
magická, amorální, klanová
instinktivní, pro-ego, primitivní
Tato spirála vyjadąuje dynamiku pracovní výkonnosti v jednotlivých fázích jejího vývoje. V personální praxi se vyvíjí posloupnost od základní (instinktivní) fáze až po vrcholnou (zralost, integritu
a holistiku) tém÷ą pravideln÷, bez vynechání n÷které z pąedchozích fází.

Analýza ov÷ąování hodnocení
V praxi je obvykle nejobtížn÷jší fází hodnocení jeho zaéátek. Ze zkušeností firem vyplývá,
že první poznatky se vyplácí sv÷domit÷ vyhodnotit.
Pąi zamýšlení nad tím, jak naložit s výsledky ov÷ąovacího kola, je dobré stanovit
takový postup v analýze, aby se ze získaných informací vyt÷žilo maximum. Volba
postupu je závislá na cílech a souboru prvkč, které byly stanoveny pro ov÷ąení (jako
napą. kritéria a stupnice, formuláąe, role pohovorč atd.).
Pąístup k analýze je v daném pąípad÷ pro v÷tší názornost dokumentován analýzou
ov÷ąovacího kola hodnocení managementu firmy. Byl zvolen následující postup:
1. Zjistit spokojenost hodnocených i hodnotitelč s prčb÷hem hodnotících pohovorč
s použitím b÷žných technik sociálního prčzkumu (interview, dotazník atd.).
2. Posoudit roli sebehodnocení v pąíprav÷ na hodnotící pohovor a jeho využití
pro další personální práci.
3. Analyzovat data z „hodnotícího formuláąe“.
4. Analyzovat záznamy ze „záznamového listu hodnocení zam÷stnance“ – pąedevším jejich využitelnost v dalších oblastech personální práce.
5. Provést srovnání s trendy se zkušenostmi jiných firem, pąíp. výsledky rčzných prčzkumč. (Podle praxe Podniku výpoéetní techniky Praha.)
Na základ÷ provedené analýzy se v koneéné podob÷ uréí, jak bude vypadat další
etapa hodnocení.

Zjišċování spokojenosti
V daném pąípad÷ bylo pro zjišt÷ní spokojenosti hodnocených a hodnotitelč využito interview, které probíhalo bezprostąedn÷ po hodnotícím pohovoru s ob÷ma stranami. Z roz-
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§ 122 až § 137 ZP

4. Odm÷ÿování zam÷stnancč pro personalisty

4.3

PLAT

Plat je pen÷žité pln÷ní poskytované za výkon práce v pracovním pom÷ru zam÷stnancčm
v÷tšiny zam÷stnavatelč, kteąí pro odm÷ÿování t÷chto zam÷stnancč využívají veąejné
zdroje. Jejich taxativní výéet se stanoví v § 109 odst. 3 ZP. Platem jsou odm÷ÿováni
zam÷stnanci státu, územních samosprávných celkč (obce a kraje), státních fondč,
regionálních rad regionč soudržnosti, pąísp÷vkových organizací, jejichž náklady
na platy a odm÷ny za pracovní pohotovost jsou pln÷ zabezpeéovány z pąísp÷vku
na provoz poskytovaného z rozpoétu ząizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních
pąedpisč, zam÷stnanci školských právnických osob ząízených Ministerstvem školství,
mládeže a t÷lovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského
zákona (zam÷stnanci uvedeného okruhu zam÷stnavatelč bývají obvykle oznaéováni
jako zam÷stnanci ve veąejných službách a správ÷). Výjimku tvoąí zam÷stnanci uvedených zam÷stnavatelč, jsou-li obéany cizího státu s místem výkonu práce mimo území èR.
Ti jsou odm÷ÿováni mzdou, a nikoliv platem.
Zam÷stnancčm ve veąejných službách a správ÷ lze poskytovat plat pouze
v pąesn÷ stanoveném rozsahu, ve struktuąe a ve výši stanovené zákoníkem práce,
resp. provád÷cími naąízeními vlády. Ujednání o platu v kolektivní smlouv÷ nebo úprava
platových pom÷rč ve vnitąním pąedpise se musí pohybovat jen v rámci vymezeném
právními (platovými) pąedpisy.
Zam÷stnanci ve veąejných službách a správ÷ zam÷stnavatel plat uréuje jednostranným písemným opatąením – platovým vým÷rem (§ 122 odst. 1 a § 136 ZP).
Plat tvoąí všechny složky platu upravené zákoníkem práce a provád÷cími naąízeními vlády. Nejvýznamn÷jší jsou ty složky platu, které jsou stanoveny formou pevné
m÷síéní éástky. Jde o platový tarif (§ 123 ZP), osobní pąíplatek (§ 131 ZP), pąíplatek
za vedení (§ 124 ZP), zvláštní pąíplatek (§ 129 ZP), pąíplatek za práci ve ztíženém
pracovním prostąedí (§ 128 ZP) a specializaéní pąíplatek pedagogického pracovníka (§ 133 ZP). Za plat se považuje rovn÷ž doplatek do výše minimální mzdy nebo
do pąíslušné nejnižší úrovn÷ zaruéené mzdy podle § 111 a § 112 ZP.
Pąíplatek za noéní práci (§ 125 ZP), pąíplatek za práci v sobotu a v ned÷li
(§ 126 ZP), pąíplatek za práci pąeséas (§ 127 ZP), pąíplatek za práci ve svátek (§ 135 ZP)
a pąíplatek pedagogického pracovníka za pąímou pedagogickou éinnost nad stanovený rozsah (§ 132 ZP) jsou složky platu stanovené hodinovou sazbou odvozenou
z prčm÷rného hodinového výd÷lku. Pąíplatek za rozd÷lenou sm÷nu (§ 130 ZP) je sice
rovn÷ž odvozen z prčm÷rného hodinového výd÷lku zam÷stnance, ale je pąíplatkem
sm÷novým. Odm÷na (§ 134 ZP) je stanovena jako jednorázové pen÷žité pln÷ní, které
lze zam÷stnanci pąi spln÷ní stanovených podmínek poskytnout, stejn÷ jako cílová
odm÷na (§ 134a ZP).
§ 123 ZP, § 2 až § 6,
přílohy č. 1 až č. 9
k nařízení vlády
č. 564/2006 Sb.

4.3.1

PLATOVÝ TARIF

Výši platového tarifu zam÷stnance ve veąejných službách a správ÷ uréují tąi veliéiny,
a to platová tąída a platový stupeÿ, do nichž je zam÷stnanec zaąazen, a stupnice
platových tarifč.

4.3.1.1

Platová tąída

Pro zaąazení zam÷stnance do platové tąídy je rozhodující druh práce sjednaný v pracovní smlouv÷. Zam÷stnavatel zaąadí zam÷stnance do té platové tąídy, ve které
je v katalogu prací zaąazena nejnároén÷jší práce, jejíž výkon na zam÷stnanci v rámci
druhu práce sjednaného v pracovní smlouv÷ požaduje. Katalog prací tvoąí pąílohu
k naąízení vlády é. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veąejných službách a správ÷.

4.7 Náhrada mzdy, platu nebo odm÷ny z dohody...
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výd÷lku za dobu odpovídající délce výpov÷dní doby (prčm÷rný výd÷lek se stanoví
stejn÷ jako pro odstupné podle § 67 a § 68 ZP – tedy jako prčm÷rný m÷síéní výd÷lek).
Pokud však zam÷stnanec ve stanoveném termínu nepąedloží zam÷stnavateli
doklady týkající se náhrady mzdy, neodpovídá zam÷stnavatel za neposkytnutí náhrady
mzdy za pąíslušné období a není v prodlení s výplatou této náhrady mzdy.

4.7.4

KONTROLA DODRŽOVÁNÍ REŽIMU DOèASNö PRÁCE
NESCHOPNÉHO POJIŠTöNCE A MOŽNOST POSTIHU
ZAMöSTNANCE ZAMöSTNAVATELEM

Zam÷stnavatel je oprávn÷n kontrolovat, zda zam÷stnanec, který byl uznán doéasn÷
práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendáąních dní trvání DPN
stanovený režim doéasn÷ práce neschopného pojišt÷nce, pokud jde o povinnost stanovenou v § 56 odst. 2 písm. b) ZNP – tedy zdržovat se v míst÷ pobytu a dodržovat
dobu a rozsah povolených vycházek. Oprávn÷ní zam÷stnavatele v tomto sm÷ru
vyplývá též z § 65 odst. 2 písm. c) ZNP.
V souvislosti s pąenesením povinnosti poskytovat v prvním období DPN (karantény)
zam÷stnancčm náhradu mzdy na zam÷stnavatele se zam÷stnavateli pąiznává oprávn÷ní (nikoliv povinnost) provád÷t v této dob÷ kontrolu svých zam÷stnancč, zda dodržují
režim doéasn÷ práce neschopného pojišt÷nce. Pąedm÷tem této kontroly však mčže
být výhradn÷ jen ta souéást tohoto režimu, která zam÷stnanci ukládá povinnost
zdržovat se v míst÷ pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek.
Kontrola zam÷stnavatelem mčže být provedena jen v období prvních 14 dnč
trvání DPN zam÷stnance.
Kontrolu mčže zam÷stnavatel provád÷t sám, svými pov÷ąenými zam÷stnanci,
mčže však k jejímu provedení zmocnit i jinou fyzickou nebo právnickou osobu. Protože zam÷stnanci nemusejí být známy osoby pov÷ąené zam÷stnavatelem (a to ve velké
firm÷ i tehdy, jde-li o její zam÷stnance), natož jde-li o jiné fyzické nebo právnické osoby
zam÷stnavatelem zmocn÷né, lze jen doporuéit, aby zam÷stnavatel o zpčsobu provád÷ní pąípadné kontroly dodržování režimu doéasn÷ práce neschopného pojišt÷nce
zam÷stnance pąedem informoval (napą. v pracovním ąádu).
Zam÷stnavatel nemusí kontrolu doéasn÷ práce neschopných zam÷stnancč
v dob÷ prvních 14 kalendáąních dnč trvání jejich DPN provád÷t sám. Podle § 65
odst. 2 ZNP je oprávn÷n nejen dát pąíslušné OSSZ podn÷t ke kontrole dčvodnosti
trvání DPN, ale též ke kontrole dodržování režimu doéasn÷ práce neschopného
pojišt÷nce, jde-li o jeho zam÷stnance.
Požádá-li zam÷stnavatel OSSZ o provedení kontroly dodržování režimu doéasn÷
práce neschopného pojišt÷nce zam÷stnancem, je tento orgán nemocenského pojišt÷ní podle § 76 odst. 1 ZNP povinen takovou kontrolu provést do 7 dnč od obdržení
žádosti a o výsledku kontroly zam÷stnavatele neprodlen÷ písemn÷ informovat. Navíc
podle § 116 odst. 6 písm. b) ZNP sd÷luje orgán nemocenského pojišt÷ní zam÷stnavatelčm i bez žádosti zjišt÷ná porušení režimu doéasn÷ práce neschopného pojišt÷nce.
Zjišt÷ní provedené v tomto sm÷ru OSSZ v období prvních 14 kalendáąních dnč DPN má
stejnou váhu jako zjišt÷ní provedené zam÷stnavatelem na základ÷ vlastní kontrolní
éinnosti s možností postihu zam÷stnance. Zjišt÷ní orgánu nemocenského pojišt÷ní
o porušení režimu doéasn÷ práce neschopného pojišt÷nce, k n÷muž došlo po uplynutí období prvních 14 kalendáąních dnč trvání DPN, mají pro zam÷stnavatele pouze
informativní charakter, na jejich základ÷ zam÷stnance nelze postihnout.

§ 192 odst. 5 a 6 ZP
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5.2.11.2 Dovolená nad rámec základní vým÷ry
§ 24 odst. 2 písm. j)
bod 5 ZDP

Náklady na náhradu mzdy za dovolenou nad rámec základní vým÷ry (§ 213 ZP), pokud
právo na její poskytnutí vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitąního pąedpisu nebo pracovní
éi jiné smlouvy, jsou u zam÷stnavatele daÿovým výdajem.
Zdan÷ní u zam÷stnance
U zam÷stnance je náhrada mzdy za dobu éerpání dovolené (v základní vým÷ąe i nad
rámec zákoníku práce) zdanitelný pąíjem.
Odvod pojistného na zdravotní pojišt÷ní a na sociální zabezpeéení
Náhrady mzdy za dobu éerpání dovolené se zahrnují do vym÷ąovacího základu
pro odvod pojistného.

5.2.11.3 Finanéní kompenzace pąíjmu za první tąi dny pracovní neschopnosti
zam÷stnance
§ 24 odst. 2 písm. j)
bod 5 ZDP

Výdaje na finanéní zajišt÷ní zam÷stnancč po dobu prvních 3 dnč doéasné pracovní
neschopnosti (stanovené napą. procentem z prčm÷rné mzdy, absolutní éástkou), pokud
právo zam÷stnancč na takové pln÷ní vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitąního pąedpisu
nebo pracovní éi jiné smlouvy, mčže zam÷stnavatel zahrnout do daÿových výdajč.
Zdan÷ní u zam÷stnance
U zam÷stnance je finanéní kompenzace pąíjmč poskytnutá mu zam÷stnavatelem
za první 3 dny pracovní neschopnosti zam÷stnance (v tzv. karenéní dob÷) zdanitelným
pąíjmem.
Odvod pojistného na zdravotní pojišt÷ní a na sociální zabezpeéení
èástky vyplacené zam÷stnancčm formou finanéní kompenzace nejsou osvobozeny
od dan÷ z pąíjmč, proto se zahrnují do vym÷ąovacího základu pro odvod pojistného
a odvádí se z nich pojistné.

5.2.11.4 Náhrada mzdy nad rámec zákona poskytovaná zam÷stnavatelem
svým zam÷stnancčm v dob÷ jejich pracovní neschopnosti

§ 24 odst. 2 písm. j)
bod 5 ZDP

§ 6 odst. 9
písm. t) ZDP

Podle § 24 odst. 2 písm. p) ZDP jsou náklady (výdaje), k jejichž úhrad÷ je zam÷stnavatel (poplatník) povinen podle zvláštních zákonč, daÿovými výdaji. V souladu s tímto
ustanovením výdaje spojené s náhradou mzdy poskytovanou zam÷stnavatelem svým
zam÷stnancčm v dob÷ jejich pracovní neschopnosti mčže zam÷stnavatel zahrnout
do daÿových výdajč. Rovn÷ž výdaje na vyšší výplatu náhrady mzdy v dob÷ pracovní
neschopnosti zam÷stnance, a to až do výše éisté prčm÷rné m÷síéní mzdy zam÷stnance (§ 192 odst. 3 ZP), pokud právo na takové zvýšení vyplývá z kolektivní smlouvy,
vnitąního pąedpisu nebo pracovní éi jiné smlouvy, lze zahrnout do daÿových výdajč.
Zdan÷ní u zam÷stnance
U zam÷stnance je od dan÷ z pąíjmč ze závislé éinnosti osvobozen pąíjem získaný
ve form÷ náhrady mzdy, platu nebo odm÷ny nebo sníženého platu nebo snížené
odm÷ny za dobu doéasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle zvláštních
právních pąedpisč do výše minimálního nároku uréeného zvláštním právním pąedpisem upravujícím pracovn÷právní vztahy.
To znamená, že od dan÷ z pąíjmč je osvobozená náhrada mzdy (platu) v dob÷ pracovní
neschopnosti zam÷stnance, a to až do výše minimálního nároku podle § 192 odst. 2 ZP.
V kolektivní smlouv÷ mčže být dohodnuta nebo ve vnitąním pąedpise stanovena náhrada
mzdy nebo platu vyšší, tj. nad minimální výši podle zákoníku práce s tím, že celková
náhrada nesmí podle § 192 odst. 3 ZP pąevýšit prčm÷rný výd÷lek zam÷stnance. Rozdíl
v náhrad÷ mzdy (platu) mezi minimálním nárokem (viz zejména § 192 odst. 2 ZP)

5.2 Vybrané benefity a jejich posuzování...
Název
nepen÷žního
pln÷ní

3. Nealkoholické nápoje
ke spotąeb÷
na pracovišti
• pitná voda
(povinnost
zam÷stnavatele)
• ochranné nápoje
do limitč podle
naąízení vlády
• ostatní nealko
nápoje

Lze zahrnout
do daÿových výdajč
zam÷stnavatele?

Je pln÷ní zdanitelné Zahrnuje se pln÷ní
jako pąíjem
do vym÷ąovacího
zam÷stnance?
základu pro pojistné?

ANO

NE

NE

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

ANO

4. Svoz zam÷stnancč
do a ze zam÷stnání

ANO

5. Zlevn÷né jízdenky
poskytované
zam÷stnavatelem
provozujícím veąejnou
hromadnou dopravu

ANO

6. Poskytnutí
motorového vozidla
pro služební
i soukromé úéely
(pąíjem 1 % ze vstupní
ceny vozidla, minimáln÷ 1 000 Ké
m÷síén÷)

ANO

ANO

ANO

7. Poskytnutí slevy
z ceny výrobkč
a služeb

ANO

ANO

ANO

8. Pąechodné ubytování
• do limitu 3 500 Ké
m÷síén÷
• éást pąes limit
9. Zdravotní péée
• pracovn÷lékaąské
služby
• nadstandardní
• vitamíny, oékování
10. Rekreace, zájezdy
• do 20 000 Ké roén÷
• éást pąes
20 000 Ké roén÷
11. Sportovní nebo
kulturní vyžití

ANO
– obvyklá
cena
jízdného
NE

ANO

NE

NE

ANO

ANO

ANO
NE
NE
NE
NE
NE

NE
ANO

NE

NE

NE
NE

NE
NE

NE
ANO

NE
ANO

NE

NE
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Pąehled názvč jednotlivých karet rizik: 1. Zam÷stnavatel ABC a vedoucí zam÷stnanci; 2. Kanceláąské prostory; 3. Práce na PC; 4. Pohyb zam÷stnance po schodišti;
5. Manipulace zam÷stnance s bąemeny; 6. Zákazy o vnášení v÷cí na pracovišt÷ ABC;
7. Ostatní informace a zákazy; 8. Posuzování pracovního úrazu.

6.5

POSTUP PĄED VZNIKEM PRACOVNÍHO
POMöRU

Pąi vzniku pracovního pom÷ru musejí být zam÷stnavatelem z pohledu BOZP dodrženy následují kroky a jejich poąadí nelze zam÷ÿovat:
1. výb÷r nového zam÷stnance,
2. posouzení jeho zdravotní zpčsobilosti poskytovatelem pracovn÷lékaąských služeb,
více v podkap. 6.13,
3. vznik pracovního pom÷ru (podpis pracovní smlouvy), více v podkap. 6.6,
4. školení zam÷stnance o problematice BOZP, více v podkap. 6.7,
5. výkon jeho pracovní éinnosti.
Dodržení uvedeného poąadí má dopad nejen na platnost právních jednání, ale
mčže být i pąedm÷tem kontrol státního odborného dozoru. Pokud není proces vzniku
pracovního pom÷ru v souladu s právními požadavky, je zam÷stnavatel ze strany oblastního inspektorátu práce nebo hygienické stanice ohrožen výrazným finanéním postihem.

Výb÷r fyzických osob
§ 30 ZP

Odst. 1 Výb÷r fyzických osob ucházejících se o zam÷stnání z hlediska kvalifikace,
nezbytných požadavkč nebo zvláštních schopností je v pčsobnosti zam÷stnavatele,
nevyplývá-li ze zvláštního právního pąedpisu jiný postup; pąedpoklady kladené zvláštními
právními pąedpisy na fyzickou osobu jako zam÷stnance tím nejsou dotéeny.

Vyžadování údajč od osob ucházejících se o zam÷stnání
Odst. 2: Zam÷stnavatel smí vyžadovat v souvislosti s jednáním pąed vznikem pracovního pom÷ru od fyzické osoby, která se u n÷j uchází o práci, nebo jiných osob jen
údaje, které bezprostąedn÷ souvisejí s uzavąením pracovní smlouvy.
ØPoznámka
Personalista mčže vyžadovat od uchazeée o zam÷stnání doložení dokladč o dosaženém
vzd÷lání nebo o odborné zpčsobilosti k pąedpokládanému pracovnímu zaąazení, napą.
sváąeéský prčkaz nebo ąidiéský prčkaz (viz § 30 odst. 2 ZP).
Pąi spln÷ní souvisejících pąedpisč si mčže personalista ud÷lat kopie relevantních dokladč,
které prokazují odbornou, pąíp. zdravotní zpčsobilost uchazeée o zam÷stnání.

Seznámení fyzické osoby s právy a povinnostmi
§ 31 ZP

Pąed uzavąením pracovní smlouvy je zam÷stnavatel povinen seznámit fyzickou
osobu s právy a povinnostmi, které by pro ni z pracovní smlouvy, popą. ze jmenování
na pracovní místo vyplynuly, a s pracovními podmínkami a podmínkami odm÷ÿování,
za nichž má práci konat, a povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních pąedpisč
vztahujících se k práci, která má být pąedm÷tem pracovního pom÷ru.
ØPoznámka
Seznámení uchazeée o práci s pracovními podmínkami mčže napą. ve vztahu k ženám
v produktivním v÷ku obnášet napą. informaci o kategorizaci prací s dalšími upąesÿujícími
údaji (nakládání s NCHLS nebezpeéné pro t÷hotné ženy, nebezpeéné pro reprodukci,
apod.) – viz § 103 odst. 1 písm. h) ZP.

6.19 Skonéení pracovního pom÷ru; 6.20 Kontroly...
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6.19 SKONèENÍ PRACOVNÍHO POMöRU
Výpov÷ò z dčvodu zdravotního stavu zam÷stnance
Zam÷stnavatel mčže dát zam÷stnanci výpov÷ò jen z t÷chto dčvodč:
d) nesmí-li zam÷stnanec podle lékaąského posudku vydaného poskytovatelem
pracovn÷lékaąských služeb nebo rozhodnutí pąíslušného správního orgánu, který
lékaąský posudek pąezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz,
onemocn÷ní nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li
na pracovišti uréeném rozhodnutím pąíslušného orgánu ochrany veąejného zdraví
nejvyšší pąípustné expozice,
e) pozbyl-li zam÷stnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékaąského
posudku vydaného poskytovatelem pracovn÷lékaąských služeb nebo rozhodnutí
pąíslušného správního orgánu, který lékaąský posudek pąezkoumává, dlouhodob÷
zdravotní zpčsobilost.

§ 52 písm. d) a e) ZP

ØPoznámka
Další informace k tématu jsou uvedeny v pąíloze é. 6.19.1 Formulace lékaąského posudku pąi
zdravotní nezpčsobilosti zam÷stnance.

Výpov÷ò – nespln÷ní pąedpokladč pro výkon práce
f)

nesplÿuje-li zam÷stnanec pąedpoklady stanovené právními pąedpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplÿuje-li bez zavin÷ní zam÷stnavatele požadavky
pro ąádný výkon této práce; spoéívá-li nesplÿování t÷chto požadavkč v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zam÷stnanci z tohoto dčvodu dát výpov÷ò,
jen jestliže byl zam÷stnavatelem v dob÷ posledních 12 m÷sícč písemn÷ vyzván
k jejich odstran÷ní a zam÷stnanec je v pąim÷ąené dob÷ neodstranil.

ØPoznámka
Další informace k tématu jsou uvedeny v pąíloze é. 6.19.2 Fyzické napadení a zran÷ní vedoucího zam÷stnance.
ØPoznámka
Další informace k tématu jsou uvedeny v pąíloze é. 6.19.3 Pąedpoklady pro výkon sjednané
práce – výpov÷ò zam÷stnanci.

6.20 KONTROLY STÁTNÍM ODBORNÝM DOZOREM
Bezpeénostní zásady pro vstup SOD na kontrolované pracovišt÷
Zam÷stnavatel je za všech okolností svrchovaným subjektem, tzn. i v pąípad÷ provád÷ní
kontroly na pracovišti zam÷stnavatele orgánem státního odborného dozoru (dále jen
SOD) musí podnik zachovávat a dodržovat ve vztahu k inspektorčm soulad s právními
pąedpisy.
Nutné je proto ąešit bezpeénost élenč kontrolního týmu SOD a dále je uveden doporuéený postup pąed kontrolou SOD a v prčb÷hu kontroly ve vašem podniku:
1. Oznámení SOD o vykonání kontroly SOD
Na základ÷ oznámení kontroly SOD ve vašem podniku musíte SOD písemn÷ informovat
o vašich omezeních nebo podmínkách, za jakých lze kontrolu bezpeén÷ vykonat.
V písemné informaci budou z vaší strany uvedeny stejné bezpeénostní zásady, které
standardn÷ platí pro všechny zam÷stnance cizích firem nebo pro návšt÷vy na vašich
pracovištích. Pąíkladem mčže být napą. povinnost élenč týmu SOD pąinést si na kontrolu
své pracovní boty (OOPP) s vyztuženou špiékou odolné proti propíchnutí. Cílem není

§ 52 písm. f) ZP
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6. Bezpeénost a ochrana zdraví pąi práci v personalistice
èíslo
Text auditní otázky
otázky
6.

Byly posouzeny specifické pracovní éinnosti, napą. svaąování a práce
s horkými pąedm÷ty – kdy jedním z opatąení je dopln÷ní standardního
obsahu lékárniéky o pąípravky na ošetąení popálenin?

7.

Bylo posouzeno nakládání zam÷stnancč s NCHLS, kdy vedle § 55 odst. 5
NV é. 361/2007 Sb. musí být respektována opatąení stanovená bezpeénostním listem a pąíp. pravidly pro nakládání s NCHLS – opatąením mohou být
napą. speciální léky?

8.

Byly pąi posuzování rizik ve vztahu k obsahu a umíst÷ní lékárniéek zvažovány i relevantní havarijní situace a nestandardní pracovní éinnosti,
tzn. éinnosti vykonávané jen obéas nebo v jiných podmínkách než obvykle?

9.

Je proces posuzování rizik (pąi poétu zam÷stnancč více jak 25) zajišċován
zam÷stnavatelem v souéinnosti:
- s OZO BOZP a
- se zástupci zam÷stnancč (§ 9 odst. 5 zákona é. 309/2006 Sb.),
- s PPLS (§ 55–§ 57 zákona é. 373/2011 Sb.)?

10.

Je proces posuzování rizik zajišċován zam÷stnavatelem v souéinnosti:
- s relevantními odborn÷ zpčsobilými osobami, napą. požární ochrana
(zákon é. 133/1985 Sb.), hornická éinnost (zákon é. 61/1988 Sb.), pąi nakládání
s vyjmenovanými NCHLS (zákon é. 258/2000 Sb.) apod.?

11.

Je obsah lékárniéky alespoÿ v rozsahu základní standardní výbavy?
Tzn. je obsahem lékárniéky alespoÿ zdravotnický materiál stanovený
pro autolékárniéky (vyhláška é. 341/2002 Sb., ve zn÷ní vyhl. é. 182/2011
Sb.)? (Doporuéeno.)
Poznámka é. 1 Obsah autolékárniéky (umíst÷no na konci check-listu).

12.

Je v lékárniéce umíst÷no n÷kolik párč chirurgických rukavic, aby všichni,
kteąí se podílí na ošetąování zran÷ného, byli chrán÷ni (m÷li k dispozici
rukavice)? (Doporuéeno.)

13.

Je dodržena zásada, že v lékárniékách nejsou žádné léky tlumící bolest
(napą. ibuprofen) a léky s obdobnými úéinky (dále jen tabletky proti bolesti),
protože v pracovním procesu nelze napą. prostąednictvím vedoucího zam÷stnance poskytovat zam÷stnancčm tabletky proti bolesti, které mohou
následn÷ vzhledem k vedlejším úéinkčm ovlivnit bezpeéný výkon pracovních
éinností? (Doporuéeno.)

14.

Jsou lékárniéky zam÷stnancčm k dispozici na trvalých, ale i doéasných
pracovištích (stavby, montáže, servis u zákazníka)?

15.

Jsou lékárniéky oznaéeny bezpeénostními znaékami – bílý kąíž na zeleném
podkladu (NV é. 11/2002 Sb.)?

16.

Je oznaéeno místo (v blízkosti lékárniéky), kde jsou umíst÷ny prostąedky
(telefon) pro pąivolání zdravotnické záchranné služby, véetn÷ uvedení éísla
na zdravotnickou záchrannou službu, tj. 155?

17.

Je pąi nakládání zam÷stnancč s NCHLS umíst÷na v blízkosti lékárniéky informace o telefonním éísle na Kliniku nemocí z povolání, Toxikologické
informaéní stąedisko (224 919 293, 224 915 402 nebo 224 914 575)?
(Doporuéeno.)
Poznámka: Stąedisko poskytuje služby 24 hodin denn÷.

18.

Je informace o obsahu lékárniéky umíst÷na v lékárniéce, aby bylo ząejmé,
jaký zdravotnický materiál má obsahovat? (Doporuéeno.)

Zjišt÷ní

7.2 Pracovní pom÷r
7.2.4

INFORMACE O OBSAHU PRACOVNÍHO POMöRU

Prostąednictvím § 37 ZP byla do pracovn÷právních pąedpisč implementována ustanovení evropské sm÷rnice 91/553/EEC, která ukládá zam÷stnavatelčm povinnost
informovat zam÷stnance písemn÷ nejpozd÷ji do jednoho m÷síce od vzniku pracovního
pom÷ru o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního pom÷ru, pokud takové
informace nejsou obsaženy již v pracovní smlouv÷. Tato informace musí obsahovat:
• jméno zam÷stnance a název a sídlo zam÷stnavatele, je-li právnickou osobou,
nebo jméno a adresu zam÷stnavatele, je-li fyzickou osobou,
• bližší oznaéení druhu a místa výkonu práce (napą. obecný druh práce projektový manažer bude blíže oznaéen jako projektový manažer v odd÷lení malých
a stąedních podnikč, resp. místo výkonu práce Praha bude blíže oznaéeno konkrétní adresou a oznaéením názvu pracovišt÷/organizaéního útvaru),
• údaj o délce dovolené, popą. uvedení zpčsobu uréování dovolené,
• údaj o výpov÷dních dobách,
• údaj o mzd÷ (platu) a zpčsobu odm÷ÿování, splatnosti mzdy (platu), termínu
výplaty mzdy (platu), místu a zpčsobu vyplácení mzdy (platu),
• údaj o týdenní pracovní dob÷ a rozvržení pracovní doby (protože tyto údaje jsou
pro zam÷stnance velmi podstatné, a pąitom nejsou povinnou ani obvyklou náležitostí pracovních smluv, pak práv÷ údaj o tom, zda stanovená týdenní pracovní
doba zam÷stnance éiní 40 hodin týdn÷ nebo mén÷, resp. zda je pracovní doba
rozvržena rovnom÷rn÷, nerovnom÷rn÷, pružn÷ éi jinak pąedstavují patrn÷ nejdčležit÷jší údaj v rámci pln÷ní informaéní povinnosti zam÷stnavatele),
• údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zam÷stnance,
a oznaéení smluvních stran t÷chto kolektivních smluv.
Pokud zam÷stnavatel vysílá zam÷stnance k výkonu práce na území jiného státu, je
povinen jej pąedem informovat o pąedpokládané dob÷ trvání tohoto vyslání a o m÷n÷,
ve které mu bude vyplácena mzda (plat).
Povinnost zam÷stnavatele písemn÷ informovat zam÷stnance o shora uvedených
údajích se nevztahuje pouze na vznik pracovního pom÷ru a na prvotní sd÷lení údajč,
ale na jakoukoliv zm÷nu kteréhokoliv z uvedených údajč. Pokud napą. v prčb÷hu trvání
pracovního pom÷ru dojde k pąeąazení zam÷stnance z jednosm÷nného do tąísm÷nného
pracovního režimu, pak dčsledkem této zm÷ny (stanovená týdenní pracovní doba se
ze zákona zm÷ní ze 40 hodin týdn÷ na 37,5 hodin týdn÷) je povinnost zam÷stnavatele
vydat zam÷stnanci nejpozd÷ji do 1 m÷síce po pąeąazení do jiného pracovního režimu
novou písemnou informaci podle § 37 ZP, v níž bude tato zm÷na zohledn÷na.
V tzv. podnikatelské sféąe bývá, zejména v pąípad÷ stąedního a vyššího managementu, sjednávána nejen mzda, ale i další benefity, véetn÷ napą. delší vým÷ry dovolené,
pružné pracovní doby apod., a to pąímo v pracovní smlouv÷. V t÷chto pąípadech by bylo
dublování týchž údajč prostąednictvím samostatné písemné informace podle § 37 ZP
nepotąebné a neúéelné.
Vzhledem ke skuteénosti, že na zam÷stnavatele dopadají zvláštní právní povinnosti včéi n÷kterým kategoriím zam÷stnancč vyplývající z jejich zvýšené pracovn÷právní ochrany (napą. ochrana samoživitelč/samoživitelek s d÷tmi do 15 let), je
úéelné, aby i zam÷stnavatel vyžadoval po vzniku pracovního pom÷ru pln÷ní informaéní
souéinnosti ze strany zam÷stnancč. Pokud by zam÷stnavatel nem÷l k dispozici od zam÷stnancč pąíslušné informace, které pąitom není oprávn÷n zjišċovat pąed uzavąením
pracovního pom÷ru (§ 30 odst. 2 ZP), nebyl by schopen plnit právní povinnosti týkající
se zvláštních pracovních podmínek n÷kterých zam÷stnancč (napą. možnost vysílání
na pracovní cestu mimo obvod obce pracovišt÷ nebo bydlišt÷, jiná vhodná úprava
pracovní doby, nemožnost naąídit práci pąeséas apod.).
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lhčt÷ vyhov÷t a souéasn÷ prokázat krajské poboéce Úąadu práce, zda v rozhodném
období provedl u zam÷stnance srážky a odvody podle zvláštních právních pąedpisč.

§ 35a zákona
č. 582/1991 Sb.

§ 37 zákona
č. 582/1991 Sb.
§ 38 a § 39 zákona
č. 582/1991 Sb.

8.2

OSSZ/èSSZ

8.2.1

OSSZ/èSSZ – DČCHODOVÉ POJIŠTöNÍ

Zam÷stnavatelé jsou povinni vést potąebné záznamy o skuteénostech rozhodných pro
nárok na dávky dčchodového pojišt÷ní, jejich výši a výplatu a pąedkládat je pąíslušným
orgánčm sociálního zabezpeéení. Zm÷ny ve skuteénostech rozhodných pro nárok na
dávku a jeho trvání a pro výši a výplatu dávky jsou zam÷stnavatelé povinni písemn÷
nahlásit do 8 dnč.
Zam÷stná-li zam÷stnavatel poživatele starobního dčchodu pąiznaného podle § 31
zákona o dčchodovém pojišt÷ní (tzv. pąedéasný starobní dčchod), který podle § 37 odst. 2 zákona o dčchodovém pojišt÷ní nesplÿuje podmínky pro výplatu tohoto dčchodu pąi
výkonu výd÷leéné éinnosti, je povinen to ohlásit.
Hlášení musí obsahovat:
• pąíjmení a jméno,
• rodné éíslo, pod kterým je vyplácena dávka dčchodového pojišt÷ní,
• místo trvalého pobytu obéana,
• den, kdy došlo ke vstupu do zam÷stnání, popą. kdy nastala jiná skuteénost zakládající ohlašovací povinnost.
Zam÷stnavatelé jsou povinni podávat hlášení na tiskopisech vydaných orgány sociálního zabezpeéení a hlášení odesílají tomu orgánu sociálního zabezpeéení, který vyplácí
dčchod. Jde-li o poživatele dčchodu vypláceného orgány ministerstev obrany, vnitra
a spravedlnosti, musí hlášení obsahovat též éíslo rozhodnutí o pąiznání dčchodu.
Za trvání pracovního pom÷ru musí zam÷stnavatel:
• vést evidenci zam÷stnancč pro úéely dčchodového pojišt÷ní,
• vést evidenéní listy dčchodového pojišt÷ní (dále jen ELDP) a pąedkládat je pąíslušným orgánčm sociálního zabezpeéení,
• potvrzovat n÷které údaje nezbytné pro posouzení nároku na výplatu dčchodu.
Pąehled povinností zam÷stnavatelč v oblasti dčchodového pojišt÷ní lze nalézt
na internetových stránkách èeské správy sociálního zabezpeéení, www.cssz.cz.

§ 93 až § 100 ZNP
a kap. 7.2.10

8.2.2

OSSZ/èSSZ – NEMOCENSKÉ POJIŠTöNÍ

Každý zam÷stnavatel je povinen se ve lhčt÷ 8 dnč od svého vzniku pąihlásit na pąíslušném tiskopise do registru zam÷stnavatelč a ve stejné lhčt÷ pąihlásit na pąedepsaném
tiskopise i každou svou mzdovou úétárnu. Osmidenní lhčta platí i pro spln÷ní povinnosti
zam÷stnavatele oznámit prostąednictvím pąedepsaného tiskopisu nástup zam÷stnance
do zam÷stnání a ve stejné lhčt÷ oznámit prostąednictvím pąedepsaného tiskopisu i den
skonéení zam÷stnání. V neposlední ąad÷ platí 8denní lhčta i pro ohlášení každé zm÷ny
údajč uvedených na pąedepsaném tiskopise a odhlášení zam÷stnavatele z registru
zam÷stnavatelč, pokud pąestal být zam÷stnavatelem.
Za trvání pracovního pom÷ru musí zam÷stnavatel:
• vést evidenci o svých zam÷stnancích úéastných nemocenského pojišt÷ní (srov.
§ 95 zákona o nemocenském pojišt÷ní) a archivovat ji po dobu 10 kalendáąních
rokč,

Použité zkratky; 9.1 Zam÷stnavatel a odborová organizace

9.1

ZAMöSTNAVATEL A ODBOROVÁ ORGANIZACE

Odborové organizace jsou nejvýznamn÷jším zástupcem zam÷stnancč. Krom÷ odborových organizací upravuje zákoník práce pčsobnost dalších zástupcč zam÷stnancč – rad
zam÷stnancč a zástupcč pro oblast BOZP; postavení t÷chto zástupcč zam÷stnancč
je však ve srovnání s postavením odborové organizace výrazn÷ slabší. Na rozdíl od
odborových organizací nemají rady zam÷stnancč ani zástupci pro oblast BOZP, až
na výjimky (viz § 276 odst. 8 ZP), právní subjektivitu, a nemohou tedy právn÷ jednat
(uzavírat smlouvy, dávat souhlasy apod.).
Právo odborov÷ se organizovat je zakotveno v él. 27 ústavní Listiny základních
práv a svobod, který stanoví, že každý má právo svobodn÷ se sdružovat s jinými na
ochranu svých hospodáąských a sociálních zájmč, a dále že odborové organizace
vznikají nezávisle na státu, pąiéemž omezovat poéet odborových organizací je nepąípustné, stejn÷ jako zvýhodÿovat n÷které z nich v podniku nebo v odv÷tví.
Odborové organizace vznikají a pčsobí za úéelem ochrany zájmč všech zam÷stnancč, tedy i t÷ch, kteąí nejsou odborov÷ organizováni. Odborová organizace uzavírá
kolektivní smlouvu také za zam÷stnance, kteąí nejsou odborov÷ organizováni (§ 24
odst. 1 ZP). Pčsobí-li u zam÷stnavatele více odborových organizací, jedná za zam÷stnance v pracovn÷právních vztazích ve vztahu k jednotlivým zam÷stnancčm odborová
organizace, jíž je zam÷stnanec élenem. Za zam÷stnance, který není odborov÷ organizován, jedná v pracovn÷právních vztazích odborová organizace s nejv÷tším poétem
élenč, kteąí jsou u zam÷stnavatele v pracovním pom÷ru, neuréí-li tento zam÷stnanec
jinak (§ 286 odst. 6 ZP).
Odborové organizace jako zástupci všech zam÷stnancč jsou oprávn÷ny
se zam÷stnavatelem spolurozhodovat a projednávat stanovené záležitosti týkající se
zam÷stnancč, jejich pracovních podmínek, ekonomické situace zam÷stnavatele aj.,
a mají také právo být zam÷stnavatelem informovány o klíéových záležitostech týkajících
se zájmč zam÷stnancč. Odbory mají rovn÷ž v rozsahu stanoveném zákonem právo
kontroly nad stavem BOZP u zam÷stnavatele (§ 322 odst. 1 ZP).
K tomu, aby odborové organizace, resp. élenové orgánč odborových organizací
mohli úéinn÷ realizovat éinnost odborových organizací, jim zákoník práce vytváąí podmínky mimo jiné tím, že zam÷stnavatelčm ukládá povinnost na svčj náklad vytváąet
odborovým organizacím podmínky pro ąádný výkon jejich éinnosti, zejména jim poskytovat podle svých provozních možností v pąim÷ąeném rozsahu místnosti s nezbytným
vybavením, hradit nezbytné náklady na údržbu a technický provoz a náklady na
potąebné podklady (§ 277 ZP) a souéasn÷:
a) funkcionáąčm odborových organizací zakládá zákoník práce právo na pracovní volno;
• k výkonu funkce élena orgánu odborové organizace (v tomto pąípad÷ s náhradou mzdy (platu) ve výši prčm÷rného výd÷lku),
• k výkonu jiné odborové éinnosti, zejména k úéasti na schčzích, konferencích
nebo sjezdech (bez náhrady),
b) všem zam÷stnancčm zakládá zákoník práce právo na pracovní volno s náhradou mzdy (platu);
• k úéasti na školení poąádaném odborovou organizací v rozsahu 5 pracovních dnč v kalendáąním roce, nebrání-li tomu vážné provozní dčvody.
Pokud u zam÷stnavatele pčsobí více odborových organizací, je zam÷stnavatel
povinen v pąípadech, kdy zákoník práce zam÷stnavateli stanoví povinnost informování,
projednání, spolurozhodování nebo dohody s odborovou organizací, plnit tyto povinnosti včéi všem odborovým organizacím, nedohodne-li se s nimi na jiné souéinnosti.
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10. Odlišnosti v personální práci v nepodnikatelské sféąe
h Úąedník – zam÷stnanec územního samosprávného celku (kraje a obce) je povinen zúéastnit se ve lhčt÷ a za podmínek, které zákon o úąednících stanoví:
• vstupního vzd÷lávání,
• prčb÷žného vzd÷lávání,
• pąípravy a ov÷ąení zvláštní odborné zpčsobilosti,
• vzd÷lávání vedoucích úąedníkč a vedoucích úąadč.
Vstupní vzd÷lávání
Cílovou skupinou u územních samosprávných celkč jsou všichni úąedníci nov÷
nastupující do pracovního pom÷ru. Vstupní vzd÷lávání musí zam÷stnanec ukonéit
nejpozd÷ji do 3 m÷sícč ode dne vzniku pracovního pom÷ru. Výjimku tvoąí ti úąedníci,
kteąí získali vzd÷lání v bakaláąských nebo magisterských studijních programech stanovených ve vyhlášce é. 511/2002 Sb. a ve vyhlášce é. 304/2012 Sb. nebo kterým bylo
vydáno osv÷déení o uznání rovnocennosti vzd÷lání nebo jeho éásti podle § 34 zákona
o úąednících. Povinnost absolvovat vstupní vzd÷lávání se nevztahuje na úąedníka, který
má zvláštní odbornou zpčsobilost.
Vstupní vzd÷lávání je chápáno nejen jako uvedení nového zam÷stnance do problematiky veąejné správy, ale pąedevším do problematiky vlastní struktury správního
úąadu. Zahrnuje znalosti základč veąejné správy, zvlášt÷ obecných zásad organizace
a éinnosti veąejné správy a územního samosprávného celku, základy veąejného
práva, veąejných financí, evropského správního práva, práv, povinností a pravidel etiky
úąedníka, základní dovednosti, návyky potąebné pro výkon správních éinností, znalosti
základč užívání informaéních technologií, základní komunikaéní, organizaéní a další
dovednosti vztahující se k pracovnímu zaąazení úąedníka.
Jelikož úąedník v procesu orientace získává penzum základních informací o organizaci, pracovním míst÷, legislativ÷ apod., je ząejmé, že se jedná o oblast, která má
ve vzd÷lávacím systému svoji dčležitost.
„Orientace pracovníkč je dčkladn÷ promyšlený a pro každý druh pracovních míst,
každé pracovišt÷ i organizaci specifický program adaptaéních a vzd÷lávacích aktivit,
které mají usnadnit a urychlit proces seznamování se nových pracovníkč (popą. pracovníkč pąecházejících v rámci organizace na jiné pracovišt÷ éi pracovní místo) s jejich
novými pracovními úkoly, pracovními podmínkami a pracovním a sociálním prostąedím,
ale také s potąebnými znalostmi a dovednostmi tak, aby jejich pracovní výkon pokud
možno co nejdąíve dosáhl požadované úrovn÷. Jeho úkolem je zkrátit období, po které
tento pracovník nepodává standardní výkon a nedostateén÷ se orientuje v novém
pracovním a sociálním prostąedí.“ 20)

§ 20
zákona o úřednících

Prčb÷žné vzd÷lávání
Prčb÷žné vzd÷lávání se zam÷ąuje na všechny úąedníky územního samosprávného
celku, kteąí vykonávají správní éinnosti.
Zahrnuje prohlubující, aktualizaéní a specializaéní vzd÷lávání úąedníkč zam÷ąené na výkon správních éinností v územním samosprávném celku véetn÷ získávání
a prohlubování jazykových znalostí. Prčb÷žné vzd÷lávání se uskuteéÿuje formou
kurzč. O úéasti úąedníka na jednotlivých kurzech rozhoduje vedoucí úąadu na základ÷
potąeb územního samosprávného celku a s pąihlédnutím k plánu vzd÷lávání úąedníka.
Pracovník je povinen se kurzu zúéastnit. Jedná se o oblast, ve které bylo ponecháno
na rozhodnutí jednotlivých úąadč, na jaké vzd÷lávání své zam÷stnance vyšlou, které
oblasti považují za prioritní a kolik finanéních zdrojč k tomuto úéelu vyélení.

20)

Koubek, 2004: 180–181.

10.1 Personální práce v územní veąejné správ÷
•
•
•

pracovní vztahy,
péée o pracovníky,
personální informaéní systém.
Z jednotlivých personálních éinností vytváąí systém pąedevším organizaéní kultura,
která má velmi t÷sný vztah k ąídícím procesčm. Rčzní autoąi uvád÷jí rčzný poéet a rčzné
pojetí personálních éinností (Koubek, 2004: 20). Ke spln÷ní cílč vedou rozmanité cesty,
každý personalista by se však m÷l snažit vybrat takové, které jsou nejvhodn÷jší pro danou organizaéní kulturu. Dčležité je dát celkovým personálním éinnostem smysl jejich
explicitním propojením s potąebami úąadu a zam÷stnancč.

10.1.4.2 Informaéní systém
Kvalitní výkon personálních éinností bychom si st÷ží mohli pąedstavit bez podpory
informaéních systémč.
¨PĄÍKLAD
Na Magistrátu m÷sta Olomouce máme poéítaéovým programem Portál pokryty tém÷ą všechny personální éinnosti. V roce 2013 jsme zavedli novou aplikaci „Specifikace pracovního místa“,
která uživatelčm informaéní sít÷ (vedoucím pracovníkčm) poskytuje personifikovaný pąístup k informacím, službám a aplikacím. Výhodou nov÷ vytvoąené aplikace „Specifikace pracovního místa” pro vedoucí pracovníky MMOl je zejména skuteénost, že ke každému pracovnímu místu jsou
navázány všechny dčležité komponenty, které vytváąejí ucelený soubor specifikací konkrétní pracovní
pozice. Rovn÷ž se pro vedoucí pracovníky podaąilo u „Specifikace pracovního místa“ v personálním
programu vygenerovat (pąedem vyplnit) uréité základní charakteristiky pracovního místa, což jim práci
velmi usnadnilo.
K implementaci specifikací pracovního místa do života úąadu realizujeme interní vzd÷lávání
pro všechny vedoucí pracovníky, kteąí se jednak teoreticky seznámí napą. s analýzou pracovních
míst, jejímž výstupem je „Specifikace pracovního místa”, ale také se u poéítaéč nauéí novou aplikaci ovládat, véetn÷ generování manažerských analýz.
Pąi zavád÷ní nových aplikací nebo zm÷nách v personálních éinnostech realizujeme pro všechny vedoucí pracovníky interní kurzy, na nichž každý obdrží také praktický manuál. Za prioritní
považujeme zefektivn÷ní systému, usnadn÷ní práce a posílení osobní angažovanosti (pozitivní
motivace pro zm÷ny).

10.1.4.3 Strategické dokumenty
Strategické dokumenty v oblasti ąízení lidských zdrojč mají rčzné názvy – napą. koncepce
(koncepce vzd÷lávání a rozvoje), analýzy (analýza pracovních míst), metodiky (metodiky
výb÷rových ąízení), vnitąní pąedpisy (vnitąní pąedpis k hodnocení, odm÷ÿování, péée
o pracovníky, sociální politika apod.).
¨PĄÍKLAD
Magistrát m÷sta Olomouce má v oblasti ąízení lidských zdrojč zpracované napą. následující
dokumenty:
a) „Analýza pracovních míst Magistrátu m÷sta Olomouce“, jejímž výstupem je „Specifikace
pracovního místa“, tj. základní charakteristika pracovního místa, kvalifikaéní pąedpoklady potąebné na daném pracovním míst÷, kompetence (klíéové, ąídící, ostatní) i požadované úrovn÷
kompetencí, rizika, lékaąské hledisko a popis pracovního místa véetn÷ stanovení okruhu
hlavních odpov÷dností, pravomocí a éinností. 25) V souéasné dob÷ do specifikací pracovního
místa jsou doplÿována také pąístupová práva.
b) „Plány penzionování“ – které sestavujeme v krátkodobém i stąedn÷dobém horizontu – slouží
k plánování možných personálních zm÷n z dčvodu pąirozeného úbytku. Jsou cenným zdrojem informací i pro plánování nástupnictví na uréitých pracovních pozicích.

25)

Srovnej Leštinská, Kocián, Švarcová, 2013.
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10. Odlišnosti v personální práci v nepodnikatelské sféąe

10.1 Personální práce v územní veąejné správ÷
Mnoho praktikč se pąi pohovoru s uchazeéem a následném výb÷ru spoléhá na své
zkušenosti, pocity a tušení, což v sob÷ skrývá nebezpeéí omylu, kterému mčžeme
pąedejít informacemi zjišt÷nými pomocí dalších výb÷rových metod.
 Instruování komise
Vlastní proces realizace výb÷rového ąízení zaéíná svoláním a instruováním výb÷rové
komise. Komise je informována o tom, kolik se pąihlásilo uchazeéč a zda všichni pąedložili v termínu úplné pąihlášky.
Komise se dohodne na uréitých krocích, napą.:
• výb÷rová komise mčže provést pąedvýb÷r – spoleén÷ prostuduje všechny pąedložené materiály a posoudí, které uchazeée pozve do užšího výb÷rového ąízení,
• stanovení termínu, éasu a místa konání výb÷rového ąízení,
• zaslání pozvánek uchazeéčm,
• stanovení éasových intervalč mezi pozváním jednotlivých uchazeéč (dojížd÷jící
se zpravidla zvou až nakonec),
• rozhodnutí o použitých metodách výb÷rového ąízení,
• sestavení odborných otázek pro vlastní výb÷rový rozhovor,
• zpčsobu záv÷reéného vyhodnocení úsp÷šnosti jednotlivých uchazeéč výb÷rového ąízení apod.
Otázky pro jednotlivá výb÷rová ąízení jsou specifické vzhledem k obsazované pracovní
funkci. Otázky i odpov÷di na n÷ by m÷li formulovat lidé, kteąí obsazované pracovní místo dčv÷rn÷ znají.
Výb÷rová ąízení mohou být také cenným rezervoárem náhrad pąi obsazování
dalších pracovních pozic v organizaci. N÷kterým uchazeéčm proto mčže být položena otázka, zda by pąijali i jinou pracovní funkci (konkrétn÷ jakou), pokud by jim byla
nabídnuta.
 Provedení výb÷rového ąízení
Výb÷rové ąízení je pro n÷které uchazeée prvním kontaktem s organizací. Pčsobí na n÷
serióznost, organizovanost, nároénost i celková atmosféra výb÷rového ąízení. K utváąení
dojmu napomáhá také prostorové a v÷cné zabezpeéení – od pąipravenosti a dobré
grafické úrovn÷ veškeré dokumentace (písemných testč, otázek pro písemné zpracování apod.) až po výb÷r prostor, kde uchazeéi éekají, zpracovávají písemné doklady
nebo pąímo vystupují pąed komisí.
èlenové výb÷rové komise by m÷li respektovat éasové intervaly, které si stanovili.
Pąed zahájením výb÷rového ąízení se dotazy ješt÷ konzultují a komise se dohodne,
jakým zpčsobem budou kladeny otázky. èlenové výb÷rové komise obdrží záznamový
formuláą véetn÷ vyhodnocovacího listu.
Výb÷rové ąízení probíhá formou strukturovaného rozhovoru (interview), kdy jsou
všem úéastníkčm kladeny tém÷ą stejné otázky. Samoząejm÷ mohou být kladeny
i jiné nebo doplÿující otázky, které z prčb÷hu jednotlivých rozhovorč vyplynuly. Jedná
se o nestrukturované otázky (jejich forma, obsah i postup jsou utváąeny až v prčb÷hu
výb÷rového pohovoru). Uchazeéčm z interních zdrojč jsou zpravidla pokládány specifiét÷jší otázky (odborn÷ t÷žší), jelikož znají problematiku organizace. Pro vyhodnocování
strukturovaných otázek by m÷ly sloužit pąedem pąipravené modelové odpov÷di.
„Aékoliv ąada odborníkč nebyla donedávna s validitou informací získaných rozhovorem spokojena a varovala zam÷stnavatele pąed jejich pąílišným používáním, v souéasné
dob÷ se má za to, že rozhovor mčže být efektivní metodou výb÷ru. Z výsledkč výzkumných
prací plyne, že validita touto formou získaných údajč se mčže pohybovat v rozmezí 0,25
až 0,80. Strukturované rozhovory zam÷ąené na zkušenosti, výcvik, vzd÷lání a zájmy uchazeéč poskytují výsledky s v÷tší validitou než nestrukturované rozhovory nebo rozhovory
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10. Odlišnosti v personální práci v nepodnikatelské sféąe
a školského zaąízení. Obvykle se pąi oznaéení tohoto právního postavení omezujeme
na zkratku „škola s právní subjektivitou“ nebo jen „právní subjekt“.
Za zam÷stnavatele, který je právnickou osobou, éiní potąebné projevy včle včéi
zam÷stnancčm vedoucí zam÷stnanci zam÷stnavatele. Jejich vymezení obsahuje § 11 ZP: Vedoucími zam÷stnanci zam÷stnavatele se rozum÷jí zam÷stnanci, kteąí jsou
na jednotlivých stupních ąízení zam÷stnavatele oprávn÷ni stanovit a ukládat podąízeným
zam÷stnancčm pracovní úkoly, organizovat, ąídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim
k tomu úéelu závazné pokyny.
Ve shod÷ s pąedchozím právním stavem tak zčstává jedním z velmi dčležitých
vnitąních pąedpisč školy vnitąní organizaéní pąedpis (organizaéní ąád), ve kterém ąeditel
školy jako statutární orgán zam÷stnavatele stanoví kompetence vedoucích zam÷stnancč na jednotlivých stupních ąízení. Pąipomeÿme, že v pąípad÷ škol a školských
zaąízení je ąeditel školy jedním z vedoucích zam÷stnancč (v pozici statutárního orgánu
zam÷stnavatele). Zam÷stnavatelem však (i včéi n÷mu) zčstává právnická osoba, která
vykonává éinnost školy a školského zaąízení, jejímž je ąeditelem.

10.2.2 SYSTÉM VÝBöRU ZAMöSTNANCČ
A OBSAZOVÁNÍ FUNKCÍ VE ŠKOLSTVÍ
Pojem závislá práce ve školství
Ustanovení § 2 ZP definuje pojem „závislá práce“. V právní teorii i praxi však bývalo
dosavadní legální definici závislé práce vytýkáno, že neorganicky sm÷šuje znaky závislé
práce s podmínkami, za kterých musí být vykonávána. Proto jedna z posledních novel
zákoníku práce upravila legální definici závislé práce tak, že v odstavci 1 jsou vyjádąeny
znaky závislé práce a v odstavci 2 podmínky jejího výkonu:

(1) Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadąízenosti zam÷stnavatele a podąízenosti zam÷stnance, jménem zam÷stnavatele, podle pokynč zam÷stnavatele a zam÷stnanec ji pro zam÷stnavatele vykonává osobn÷.
(2) Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odm÷nu za práci,
na náklady a odpov÷dnost zam÷stnavatele, v pracovní dob÷ na pracovišti zam÷stnavatele, popąípad÷ na jiném dohodnutém míst÷.
Legální definice závislé práce má zásadní význam pro interpretaci základních
pracovn÷právních vztahč s tím, že její povaha je naąizující (kogentní).
Ząejmým úmyslem zde je odlišit tuto závislou práci od práce osob samostatn÷
výd÷leén÷ éinných a popąípad÷ od éinností vykonávaných na základ÷ jiných než pracovn÷právních vztahč.
Základními pracovn÷právními vztahy jsou zákoníkem práce výslovn÷ uvedeny
pracovní pom÷r a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní
pom÷r (viz § 3 ZP). Nutnou podmínkou závislé práce je vztah nadąízenosti a podąízenosti
mezi zam÷stnavatelem a zam÷stnancem pąi výkonu závislé práce. V souladu s ustanoveními zákona é. 435/2004 Sb., o zam÷stnanosti, ve zn÷ní pozd÷jších pąedpisč, je
považována za závislou práci také práce zam÷stnancč, které zam÷stnavateli (škole
nebo školskému zaąízení) pąid÷luje na základ÷ vzájemné smlouvy agentura práce.
Pro školskou praxi to konkrétn÷ znamená, že (stejn÷ jako za pąedchozího právního stavu) není možné pro pln÷ní b÷žných úkolč školy najímat pracovníky, kteąí by
nebyli v pracovn÷právním vztahu buò ke škole, nebo k agentuąe práce (nepąípustnost
tzv. „Švarc systému“). V pąípad÷ pedagogických pracovníkč pak navíc stále zčstává
v platnosti další omezení pro pąípadné použití jiných než pracovn÷právních vztahč.

10.2 Personální práce ve školství
Pracovní doba pedagogických pracovníkč
Týdenní pracovní doba je zákoníkem práce vymezena jako stanovená týdenní pracovní
doba. Vymezení stanovené týdenní pracovní doby je významné mj. pro sjednání kratší
pracovní doby (§ 80 ZP) a práce pąeséas (§ 93 ZP).
Stejn÷ jako v minulosti platí, že pąi sjednání kratší pracovní doby pąísluší zam÷stnanci plat, který odpovídá této sjednané kratší pracovní dob÷ (viz § 80 ZP). Nejde sice
o ustanovení nové, ale pąipomeÿme, že i tato éást zákoníku práce má svčj konkrétní
dopad do školské aplikaéní praxe.
Pąedevším je tąeba si uv÷domit, že kratší týdenní pracovní doba (tedy nižší pracovní
úvazek, jak bývá tento institut v praxi oznaéován) znamená zm÷nu sjednaných pracovních podmínek. A takováto zm÷na, jak vyplývá z § 40 ZP, vyžaduje dohodu obou
smluvních stran, a to v písemné form÷. Není tedy možné stanovit kratší týdenní pracovní
dobu (nižší pracovní úvazek) jednostranným jednáním zam÷stnavatele, napą. pouhou
zm÷nou platového vým÷ru. Práv÷ tak není možné sjednat v pracovní smlouv÷, že bude
délka týdenní pracovní doby (velikost pracovního úvazku) stanovována jednostrann÷
zam÷stnavatelem podle potąeb organizace. Každý takovýto úkon by byl neplatný
pro rozpor se zákonem a zam÷stnanec by m÷l fakticky nárok na pąid÷lování práce
v rozsahu plné zákonem stanovené týdenní pracovní doby.
Dále je nutno si uv÷domit, že sjednání kratší týdenní pracovní doby u pedagogického pracovníka znamená, že se tak sjednává kratší týdenní doba v obou éástech
pracovní doby, jak je definuje § 22a odst. 1 ZPP. Podle tohoto ustanovení vykonávají
pedagogiétí pracovníci v pracovní dob÷:
a) jednak pąímou pedagogickou éinnost
b) a jednak práce související s pąímou pedagogickou éinností.
Z tohoto élen÷ní pracovní doby pedagogického pracovníka vyplývá celá ąada souvislostí:
1. Od výkonu pąímé pedagogické éinnosti nelze odd÷lit výkon prací souvisejících.
To je dčležité zejména v pąípadech, kdy je s pedagogickým pracovníkem sjednána kratší týdenní pracovní doba nebo když pedagogický pracovník vykonává
práce na základ÷ napą. dohody o pracovní éinnosti podle § 76 ZP. èasto ąeditelé škol podléhají iluzi, že v t÷chto pąípadech staéí sjednat a rozvrhnout pouze
pracovní dobu odpovídající pąímé pedagogické éinnosti v požadovaném rozsahu. Tedy napą. dohoda o pracovní éinnosti uzavąená s uéitelem základní školy
zní pouze na požadovaných napą. 11 vyuéovacích hodin týdn÷. Jenže v tomto
pąípad÷ je nutné zahrnout do celkové týdenní pracovní doby i práce související
s pąímou pedagogickou éinností, takže celkový rozsah týdenní pracovní doby
není 11, ale 20 pracovních hodin týdn÷. Je ząejmé, že ąeditel školy a školského
zaąízení vychází z potąeby uréitého poétu hodin pąímé pedagogické éinnosti,
kterým ąeší neobsazený kratší pracovní úvazek. Pak je však ve vztahu k výše
uvedenému správný jedin÷ takový postup, kdy vzájemný pom÷r požadovaného (nižšího) poétu hodin pąímé pedagogické éinnosti a celkového týdenního
rozsahu pąímé pedagogické éinnosti dané právním pąedpisem pro konkrétní
pedagogickou profesi promítne stejným zpčsobem i do odpovídajícího poétu
hodin prací souvisejících s pąímou pedagogickou éinností a tím i do celkové sjednané týdenní pracovní doby. Uveòme pąíklad: jestliže potąebuje ąeditel základní
školy obsadit úvazek 5 vyuéovacích hodin, je vzájemný pom÷r 5/22 vyjádąen
éíslem 0,23. Pak je celková sjednaná týdenní pracovní doba vyjádąena pom÷rem: 0,23 × 40 = 9 hodin.
2. Výše uvedené neodd÷litelné spojení dvou éástí pracovní doby pedagogického
pracovníka je dčležitým argumentem pro ąešení souvislostí s rozvržením pracovní doby (viz dále), kdy je nade vší pochybnost, že pracovní doba pedago-
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Jak jsme však práv÷ zdčraznili, pąespoéetné hodiny nejsou prací pąeséas, proto se uvedené omezující ustanovení zákoníku práce neuplatní a na pąíplatek za pąespoéetné
hodiny podle § 132 ZP vzniká nárok i vedoucím pedagogickým pracovníkčm véetn÷
ąeditele školy.
Zdčrazn÷me tedy ješt÷ jednou, že za pąespoéetné hodiny náleží vždy pąíplatek
ve výši dvojnásobku prčm÷rného hodinového výd÷lku. To platí jak v pąípad÷ trvalých
pąespoéetných hodin, tak i v pąípad÷ suplování.
Pro v÷tší názornost uveòme modelový výpoéet výše pąíplatku za jednu pąespoéetnou hodinu u uéitele základní školy. Dále uvedený modelový výpoéet nemá v žádném
pąípad÷ za cíl stanovovat postup výpoétu, který v rámci služeb škole provádí mzdová
úétárna. Má sloužit jen jako orientaéní pąehled pro potąeby ąeditele školy v oblasti
rozpoétové, popą. jako informace o pąibližné výši t÷chto pąíplatkč pro jednotlivé pedagogické pracovníky.
Nejprve stanovme prčm÷rnou výši ceny jedné hodiny pąímé pedagogické éinnosti uéitele v rámci tzv. základního pedagogického úvazku. Vyjdeme z m÷síéního
výd÷lku 26 000 Ké a rozsahu 22 hodin týdn÷ pąímé pedagogické éinnosti:
26 000 : 22 = 1 181,8
1 181,8 : 4,33 = 273 Ké
(Koeficient 4,33 je vyjádąením toho, že m÷síc nemá pąesn÷ 4 týdny, ale vždy o n÷kolik dnč více. K tomuto koeficientu dosp÷jeme následující úvahou: rok má 12 m÷sícč
a 52 týdnč, tj. 52 : 12 = 4,33. Uvedené éíslo je tedy desetinným vyjádąením poétu týdnč
v m÷síci.)
Nyní stanovme výši prčm÷rného hodinového výd÷lku téhož uéitele. Pąitom postupujeme podle § 351 až § 362 ZP a vycházíme tedy z uplynulého kalendáąního étvrtletí.
Dejme tomu, že za kalendáąní étvrtletí je prčm÷rný poéet pracovních hodin v m÷síci 171
a že prčm÷rný m÷síéní výd÷lek uéitele ve stejném období je op÷t 26 000 Ké. Potom platí:
26 000 : 171 = 152
152 × 2 = 304 Ké
Vidíme tedy, že nominální vyjádąení výše pąíplatku za pąímou pedagogickou éinnost
vykonanou nad stanovený rozsah je velmi blízké cen÷ jedné hodiny pąímé pedagogické
éinnosti uéitele v rámci tzv. základního úvazku.
U t÷ch pedagogických kategorií, které mají výrazn÷ odlišný pom÷r poétu hodin
rozsahu pąímé pedagogické éinnosti a celkového poétu hodin týdenní pracovní doby
(napą. uéitel mateąské školy – 31), budou ovšem tyto rozdíly v nominálních vyjádąeních
pon÷kud v÷tší. Napąíklad práv÷ u uéitele mateąské školy s výd÷lkem 21 000 Ké jde
o éástky 156 Ké, resp. 246 Ké.

Vyslání pedagogického pracovníka na vícedenní mimoškolní akci
Pąedevším je tąeba uvést, že tato situace znamená, nade vší pochybnost, vyslání zam÷stnance na pracovní cestu se všemi odpovídajícími souvislostmi.
V pąípad÷ vyslání zam÷stnancč školy na pracovní cestu s d÷tmi (škola v pąírod÷,
výlet, lyžaąský výcvik apod.) jde nejen o ąešení pąímé pedagogické éinnosti pedagogických
pracovníkč v uvedené dob÷, ale všech prací, které pedagogický pracovník v prčb÷hu
vícedenních akcí s d÷tmi vykonává. Kdybychom nechali vyslané zam÷stnance v b÷žném
pracovn÷právním režimu (tedy napą. na základ÷ pčvodní pracovní smlouvy se sjednaným
druhem práce uéitel), nepochybn÷ by se zam÷stnavatel dostal do neąešitelné situace
vzhledem k celkovému poétu hodin, které každý zam÷stnanec s d÷tmi za celý týden
(a každý den) na mimoškolní akci stráví. Vzhledem k tomu, že je tąeba s d÷tmi být doslova 24 hodin denn÷, je nejv÷tší problém s dodržením povolených limitč práce pąeséas,
zejména však s bezpeéností práce (délka pracovní sm÷ny, délka nepąetržitého odpoéinku
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10.3.2 SYSTEMIZACE
Systemizace je jedním ze základních pojmč zákona o státní služb÷. Má být tím nástrojem, který povede k racionalizaci státní správy. Pro každý služební úąad se jí stanoví:
 poéet služebních míst a služebních míst klasifikovaných podle platových tąíd
véetn÷ poétu služebních míst se zvláštními požadavky,
 objem prostąedkč na platy státních zam÷stnancč.
Na základ÷ systemizace služebních míst je služebním orgánem zpracována
organizaéní struktura služebního úąadu.
Podle naąízení vlády é. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úąadu,
se služební úąad mčže d÷lit na sekce, odbory a odd÷lení. Odd÷lení má alespoÿ étyąi
systemizovaná místa, odbor má mít alespoÿ deset systemizovaných míst véetn÷ dvou
pąedstavených – vedoucích odd÷lení. Sekce mčže být ząízena tehdy, pokud je tvoąena
alespoÿ sedmatąiceti systemizovanými místy a dv÷ma systemizovanými místy dvou
ąeditelč odborč (pąíp. jednoho ąeditele odboru a jednoho vedoucího odd÷lení podąízeného pąímo ąediteli sekce nebo nám÷stkovi pov÷ąeného ąízením sekce).
Návrh systemizace zpracuje Ministerstvo vnitra v dohod÷ s Ministerstvem financí
na základ÷ návrhč jednotlivých služebních úąadč.
Systemizace se provádí jednou roén÷ a musí být dokonéena do konce pąíslušného
kalendáąního roku. S jejími zm÷nami v prčb÷hu roku by m÷lo docházet jen zcela
výjimeén÷. Ke zm÷n÷ systemizace, která by vedla ke zm÷n÷ v objemu finanéních
prostąedkč na platy, poétu systemizovaných míst nebo výrazným zm÷nám platových
tąíd v prčb÷hu roku, mčže dojít prakticky jen pąi zm÷n÷ pčsobnosti správního úąadu.

§ 17 ZSS

§ 18 ZSS

10.3.3 VÝBöROVÉ ĄÍZENÍ A OBSAZENÍ SLUŽEBNÍHO MÍSTA
Existuje-li na základ÷ provedené systemizace služební místo, mčže být obsazeno
konkrétním uchazeéem.
Jestliže v soukromém sektoru je obvyklé, nikoliv však nutné, že se volné místo
obsazuje na základ÷ výb÷rového ąízení, tak podle služebního zákona se jedná o povinnost. Výb÷rové ąízení a ostatn÷ celý proces pąijímání do služebního pom÷ru je velmi
formální, což není až tak s podivem, vezmeme-li v úvahu, že se tak d÷je ve správním
ąízení. Z obligatorního požadavku na výb÷rové ąízení však existují výjimky. Konkrétn÷ se
jedná o pąípady pąeložení, pąevedení na jiné služební místo, vyslání k výkonu zahraniéní
služby a zaąazení po jeho ukonéení, zaąazení na pčvodní služební místo, obsazení jiným
státním úąedníkem ze stejného služebního úąadu zaąazeného ve stejném služebním
oboru se stejnou platovou tąídou nebo na základ÷ jiného zákona.
Výb÷rové ąízení se vyhlašuje na úąední desce služebního úąadu a v informaéním systému
o státní služb÷ a oznámení o vyhlášení výb÷rového ąízení musí obsahovat údaje o
a) pąedpokladech a požadavcích na žadatele,
b) služebním míst÷, které má být na základ÷ výb÷rového ąízení obsazeno,
c) oboru služby, jehož se výb÷rové ąízení týká,
d) tom, zda se jedná o obsazení služebního místa, na n÷mž je služba vykonávána
ve služebním pom÷ru na dobu neuréitou nebo na dobu uréitou, v pąípad÷ služebního pom÷ru na dobu uréitou též dobu jeho trvání,
e) tom, zda je na obsazovaném služebním míst÷ vyžadována zpčsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi podle zákona é. 412/2005 Sb., o ochran÷
utajovaných informací a o bezpeénostní zpčsobilosti, ve zn÷ní pozd÷jších pąedpisč,
f) zaąazení do platové tąídy,
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darč poskytovaných služebním orgánem. Jako explicitní povinnost se stanovuje výkon
služby v rčzných komisích a dalších orgánech ząizovaných služebním orgánem. Pąedstaveným pak stanovuje další povinnosti, které souvisí s jeho manažerskou rolí, jako
je napą. ąídit a kontrolovat výkon služby. Není bez zajímavosti, že zákonodárce jako
jednu z t÷chto povinností zakotvil dodržování pravidel slušnosti.
Jako základní právo státního zam÷stnance éi pąímo zásadu, jíž se má služební
orgán ąídit, stanovuje zákon o státní služb÷ poskytování podpory pąi výkonu služby. Jist÷
to však neznamená krytí protiprávního éi jinak nevhodného chování. S touto zásadou
bezprostąedn÷ souvisí základní právo zam÷stnance v jejich taxativním výétu – právo
na vytváąení podmínek pro ąádný výkon služby. Z dalších práv ješt÷ zmiÿme právo
odmítnout vyąizovat služební úkol, který nepatąí do zam÷stnancova oboru služby,
a právo odmítnout splnit služební úkol, který má podle pąíslušných pąedpisč konat
osobn÷ nadąízený.
Posledn÷ uvedené právo bezprostąedn÷ souvisí s možností pąedstavených ukládat
pąíkazem služební úkoly. Pakliže by zam÷stnanec m÷l za to, že pąíkaz je v rozporu
s právním pąedpisem nebo služebním pąedpisem, je povinen na to bezprostąedn÷
upozornit nadąízeného pąedstaveného. Nedojde-li k náprav÷, je státní zam÷stnanec
povinen na tento rozpor upozornit písemn÷. Trvá-li nadąízený pąedstavený i pąes
písemné upozorn÷ní na spln÷ní pąíkazu, je povinen tento pąíkaz vydat státnímu zam÷stnanci písemn÷. Písemné upozorn÷ní a písemný pąíkaz se založí do osobního
spisu státního zam÷stnance.

10.3.7 OMEZENÍ PRÁV ZAMöSTNANCČ
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§ 86 ZSS

Vedle práv a povinností zákon stanovuje také omezení n÷kterých práv státních zam÷stnancč.
Pąedstaveným se pąedevším stanovuje zákaz vykonávat jakoukoliv funkci v politické stran÷ nebo politickém hnutí. Tento zákaz je vyjádąením zám÷ru zákonodárce
depolitizovat státní správu, je absolutní a nelze z n÷j ud÷lit žádnou výjimku. Dalším
omezením je zákaz élenství v ąídících nebo kontrolních orgánech obchodních spoleéností, vyjma pąípadu, kdy by byl státní zam÷stnanec do takového orgánu vyslán
služebním orgánem. Nesmí však za to pobírat odm÷nu a bez souhlasu služebního
orgánu nemčže ani podnikat. Povolení vydává služební orgán ve správním ąízení. Podobn÷ jako u úpravy v zákoníku práce se tento zákaz nevztahuje na éinnost v÷deckou,
um÷leckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo na éinnost znalce éi tlumoéníka.
Povolení není tąeba ani k éinnosti v poradních orgánech vlády nebo správních úąadč
a na správu vlastního majetku. Pąedstavený má dále zakázáno stávkovat a své
pąípadné požadavky má ąešit ve smíréím ąízení.
A koneén÷ mohou být v rámci systemizace stanovena místa, na která lze sjednat
nebo stanovit zákaz konkurence . Zákaz konkurence mčže být stanoven maximáln÷ na
dobu 6 m÷sícč po skonéení služebního pom÷ru. Za tu dobu náleží pen÷žité vyrovnání
ve výši prčm÷rného výd÷lku.
Za pąíkladný výkon služby mčže být zam÷stnanec ocen÷n písemnou pochvalou
nebo v÷cným darem, kdy hodnota v÷cného daru nesmí v kalendáąním roce pąekroéit 5 000 Ké. Vedle toho mčže být státnímu zam÷stnanci poskytnuta pen÷žitá odm÷na
ze zákonem pąesn÷ vymezených dčvodč (napą. významný skutek s projevem osobní
odvahy nebo životní éi pracovní jubilea). Na tyto odm÷ny se shora uvedený limit nevztahuje.

10.3 Zákon o státní služb÷ - základní exkurs
10.3.12 HODNOCENÍ ZAMöSTNANCE
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Každý státní zam÷stnanec podléhá služebnímu hodnocení, které se provádí jednou
roén÷ v prvním étvrtletí kalendáąního roku za uplynulý kalendáąní rok. Obsahuje-li
služební hodnocení státního zam÷stnance záv÷r o tom, že ve služb÷ dosahoval nevyhovujících výsledkč, další služební hodnocení se provede po uplynutí 6 m÷sícč ode
dne seznámení státního zam÷stnance s jeho hodnocením. Pakliže by se nevyhovující
služební hodnocení opakovalo, vedlo by to ke skonéení služebního pom÷ru.
Zákon stanovuje konkrétní hlediska hodnocení, kterými jsou:
a) znalosti a dovednosti,
b) výkon služby z hlediska správnosti, rychlosti a samostatnosti v souladu se stanovenými individuálními cíli,
c) dodržování služební kázn÷,
d) výsledky vzd÷lávání.
Služební hodnocení, krom÷ stanovení individuálních cílč pro rozvoj zam÷stnance, musí
obsahovat také záv÷r o tom, zda státní zam÷stnanec dosahoval ve služb÷
a) vynikajících výsledkč,
b) dobrých výsledkč,
c) dostaéujících výsledkč, nebo
d) nevyhovujících výsledkč.
Záv÷ry hodnocení mají pąímý vliv také na pąiznání osobního pąíplatku a rovn÷ž
na jeho výši. Samostatn÷ není pąezkoumatelné a zam÷stnanci se vydá stejnopis
služebního hodnocení.

10.3.13 ODMöþOVÁNÍ STÁTNÍCH ZAMöSTNANCČ
Odm÷ÿování se ąídí, až na n÷kolik výjimek, zákoníkem práce. Pąipomeÿme si, že se
plat stanoví rozhodnutím, proti kterému se zam÷stnanec mčže odvolat.
K n÷kterým konkrétním ustanovením:
• v platu pąedstaveného, který je služebním orgánem nebo vedoucím zastupitelského úąadu, je již pąihlédnuto k veškeré práci pąeséas,
• osobní pąíplatek je závislý na služebním hodnocení,
• služební zákon rozšiąuje možnost ud÷lit odm÷nu nejen za spln÷ní mimoąádného
nebo zvlášċ významného úkolu, ale i za dobrovolné pąevzetí služebních úkolč za
nepąítomného zam÷stnance (což nelze zam÷ÿovat za standardní zastupování
pąedstaveného za dobu delší 4 týdnč),
• celkový úhrn odm÷n vyplacených státnímu zam÷stnanci za kalendáąní rok éiní
nejvýše 25 % z roéního úhrnu nejvyššího platového tarifu a nejvýše pąípustného
osobního pąíplatku v pąíslušné platové tąíd÷ a v pąípad÷ pąedstaveného též pąíplatku za vedení, který mu lze jako nejvýše pąípustný pąiznat.

10.3.14 PĄECHODNÉ OBDOBÍ
Zákon nabyl úéinnosti k 1. lednu 2015, ale n÷která ustanovení byla úéinná již dnem
vyhlášení. Bylo nutné, aby k pąechodu do nových podmínek došlo plynule a postupn÷.
Vedoucí služebních úąadč vstoupili do státní služby jako první, pąiéemž m÷li složit služební slib do 60 dnč ode dne úéinnosti zákona. Ke dni 1. éervence 2015 pak vstoupili
do státní služby ostatní pąedstavení. Na všechna místa pąedstavených bude vypsáno
výb÷rové ąízení. Do konce roku vstoupili do služebního pom÷ru také ostatní státní

§ 144 až § 152 ZSS

Nařízení vlády
nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových
a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí
nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích
na pracoviště a pracovní prostředí
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě
nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy,
o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci
ve ztíženém pracovním prostředí
nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby
a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah
jiných důležitých osobních překážek v práci
nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky,
která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí,
a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení
(nařízení o nezabavitelných částkách)
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
nařízení vlády č. 227/2010 Sb., o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným
pracovištěm v zahraničí
nařízení vlády č. 222/2011 Sb., o zavedení letního času v letech 2012 až 2016

Vyhlášky
vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení
osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle
motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti
k řízení motorových vozidel)
vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
vyhláška č. 600/2006 Sb., o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí
pro účely dodatkové dovolené
vyhláška 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)
vyhláška č. 244/2015 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího
koeﬁcientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic
pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro
rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016
vyhláška č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016
vyhláška č. 385/2015 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových
vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování
cestovních náhrad
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