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1. Ochrana soukromí a osobních údajč…
1.2.2

ŽIVOTOPISY UCHAZEèČ O ZAMöSTNÁNÍ A JEJICH
ZPRACOVÁNÍ

Nejfrekventovan÷jším a velice významným zdrojem informací a osobních údajč
o uchazeéích o zam÷stnání jsou životopisy (dopln÷né o motivaéní dopisy a další osobní
dokumenty) poskytované samotnými uchazeéi o zam÷stnání.
Ve výb÷rovém ąízení se tedy zam÷stnavatel neobejde bez zpracování osobních
údajč uchazeéč o zam÷stnání, což však ješt÷ neznamená, že by ke zpracování t÷chto
osobních údajč nutn÷ potąeboval souhlas dotéených uchazeéč o zam÷stnání se zpracováním osobních údajč.
Zpracování osobních údajč uvedených v životopisech mčže prob÷hnout v souladu
s él. 6 odst. 1 písm. b) naąízení GDPR zákonným zpčsobem i bez souhlasu uchazeéč
o zam÷stnání, jelikož se jedná o zpracování osobních údajč, které lze podąadit pod
nezbytná opatąení pąed uzavąením pracovní smlouvy, o níž uchazeé o zam÷stnání žádá.
Pro zpracování životopisč b÷hem výb÷rového ąízení postaéí, pokud zam÷stnavatel
poskytne uchazeéi o zam÷stnání následující informace:
• totožnost a kontaktní údaje zam÷stnavatele (pąíp. kontaktní údaje pov÷ąence pro
ochranu osobních údajč),
• úéely zpracování, pro které jsou osobní údaje uréeny, a právní základ pro zpracování,
• kategorie dotéených osobních údajč,
• pąípadné pąíjemce nebo kategorie pąíjemcč osobních údajč,
• dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy,
• skuteénost, zda je poskytnutí osobních údajč zákonným, éi smluvním požadavkem a zda má uchazeé o zam÷stnání povinnost osobní údaje poskytnout a
• pouéení o právu uchazeée o zam÷stnání požadovat od zam÷stnavatele pąístup
k jeho osobním údajčm, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování,
práva vznést námitku proti zpracování a podat stížnost u dozorového úąadu.
¨PĄÍKLAD
Zam÷stnavatel zveąejní inzerát o volném pracovním míst÷ na pozici „hotelová pokojská“. Uchazeéi o zam÷stnání mají zam÷stnavatele v pąípad÷ zájmu kontaktovat na uvedené e-mailové
adrese a souéasn÷ pąiložit životopis. Souéástí tohoto inzerátu je též následující sd÷lení: „Informujeme vás, že v rámci výb÷rového ąízení bude naše spoleénost Pohádkový hotel, a. s.,
Iè 123456789, se sídlem Ulice 1, Olomouc, tel. 600 600 600, e-mail recepce#pohadkovyhotel.cz,
zpracovávat vaše osobní údaje za úéelem výb÷ru vhodného zam÷stnance a sjednání pracovní
smlouvy na pozici hotelová pokojská. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatąení zahrnujících vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany
naší spoleénosti pąed sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracovávané osobní údaje patąí
jméno a pąíjmení, datum narození, bydlišt÷, e-mailová adresa, dosažené vzd÷lání a dosavadní
pracovní zkušenosti. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výb÷rového ąízení,
které jist÷ nepąekroéí 3 m÷síce. Pąi zpracování vašich osobních údajč dostateén÷ zabezpeéíme jejich ochranu a nebudeme je pąedávat žádné jiné právnické ani fyzické osob÷. V souladu
s pąíslušnými právními pąedpisy vás dále informujeme, že poskytnutí osobních údajč je dobrovolné a není ze zákona povinné, máte právo na pąístup k vašim osobním údajčm u naší spoleénosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování vašich osobních
údajč a máte také právo vznést u naší spoleénosti námitku ohledn÷ zpracování vašich osobních údajč. Státním dozorovým úąadem pro oblast ochrany osobních údajč je Úąad pro ochranu
osobních údajč (www.uoou.cz), na který se také mčžete obrátit se stížností.“

1.4 Monitorování zam÷stnancč
Monitorování zam÷stnancč tudíž musí být pąim÷ąené, což znamená, že zásah
do soukromí a rozsah shromážd÷ných údajč musí být pouze v rozsahu nezbytn÷
nutném pro ąádné provedení kontroly.
Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. srpna 2012, sp. zn. 21 Cdo 1771/2011,
se pąi hodnocení, zda zam÷stnavatel tuto kontrolu provádí pąim÷ąeným zpčsobem,
pąihlédne zejména k tomu, zda šlo o kontrolu prčb÷žnou, éi následnou, k její délce,
rozsahu, k tomu, zda včbec a do jaké míry omezovala zam÷stnance v jeho éinnosti,
zda včbec a do jaké míry zasahovala také do práva na soukromí zam÷stnance, apod.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zam÷stnavatel podle § 24a
odst. 1 písm. a) zákona o inspekci práce dopustí pąestupku tím, že naruší soukromí
zam÷stnance na pracovištích a ve spoleéných prostorách zam÷stnavatele. Za tento
pąestupek mčže být zam÷stnavateli podle § 24a odst. 2 písm. a) zákona o inspekci
práce uložena pokuta až do výše 1 000 000 Ké.

1.4.3

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI MONITORUJÍCÍHO
ZAMöSTNAVATELE

Monitorování zam÷stnancč mčže zam÷stnavateli pomoci pąi prevenci, kontrole a ąešení problematických záležitostí souvisejících s ochranou jeho majetkových zájmč.
Na druhé stran÷ by zam÷stnavatel m÷l brát v úvahu i zachování ze strany zam÷stnancč
rozumn÷ oéekávatelné míry soukromí, aċ už pąímo na pracovišti zam÷stnavatele, nebo
na pracovních cestách.
Jestliže je u zam÷stnavatele dán závažný dčvod spoéívající ve zvláštní povaze
éinnosti zam÷stnavatele, který odčvodÿuje zavedení kontrolních mechanismč, je zam÷stnavatel podle § 316 odst. 3 zákoníku práce povinen zam÷stnance pąímo informovat
o rozsahu kontroly a o zpčsobech jejího provád÷ní.
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zam÷stnavatel podle § 24a odst. 1
písm. b) zákona o inspekci práce dopustí pąestupku tím, že zam÷stnance neinformuje
o rozsahu kontroly a o zpčsobech jejího provád÷ní. Za tento pąestupek mčže být
zam÷stnavateli podle § 24a odst. 2 písm. b) zákona o inspekci práce uložena pokuta
až do výše 100 000 Ké.
Již pąed uzavąením pracovní smlouvy je zam÷stnavatel podle § 31 zákoníku práce
povinen seznámit uchazeée o zam÷stnání s právy a povinnostmi, které by pro n÷j
z pracovní smlouvy (popą. ze jmenování na pracovní místo) vyplynuly, a s pracovními
podmínkami (véetn÷ monitorování) 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.
Pąi nástupu do práce pak musí být zam÷stnanec podle § 37 odst. 5 zákoníku
práce seznámen s pracovním ąádem a s právními a ostatními pąedpisy k zajišt÷ní
bezpeénosti a ochrany zdraví pąi práci, jež musí pąi své práci dodržovat. Zam÷stnanec
musí být také seznámen s kolektivní smlouvou a vnitąními pąedpisy.
Zam÷stnavatel je dále z dčvodu ochrany majetku podle § 248 odst. 2 zákoníku práce oprávn÷n v nezbytném rozsahu provád÷t kontrolu v÷cí, které k n÷mu
zam÷stnanci vnášejí nebo od n÷j odnášejí, popą. provád÷t prohlídky zam÷stnancč.
Pąi kontrole a prohlídce musí být dodržena ochrana osobnosti (zejména dčstojnost)
kontrolovaných zam÷stnancč, pąiéemž osobní prohlídku mčže provád÷t pouze fyzická
osoba stejného pohlaví.
Koneén÷ zam÷stnavatelé jsou podle § 16 odst. 1 zákoníku práce povinni zajišċovat
rovné zacházení se všemi zam÷stnanci, i pokud jde o jejich pracovní podmínky (véetn÷
monitorování).
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1. Ochrana soukromí a osobních údajč…
1.5.8

POSTUP A LHČTY PĄI VYĄIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ A NÁMITEK
ZAMöSTNANCČ

Zam÷stnavatel je podle él. 12 odst. 1, 2, 3 a 6 naąízení GDPR povinen pąijmout vhodná
opatąení k tomu, aby zam÷stnancčm poskytl veškerá sd÷lení (odpov÷di) ohledn÷ jejich
žádostí o pąístup, opravu, výmaz, omezení zpracování nebo námitku ohledn÷ zpracování jejich osobních údajč a obecn÷ usnadnil výkon t÷chto práv. Pokud má zam÷stnavatel dčvodné pochybnosti o totožnosti zam÷stnance, který podává zmín÷nou
žádost anebo námitku, mčže zam÷stnance požádat o poskytnutí dodateéných informací
nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.
Zam÷stnavatel je povinen poskytnout informace písemn÷ nebo jinými prostąedky
(je-li to vhodné také v elektronické form÷). Jestliže zam÷stnanec podává žádost
v elektronické form÷, poskytnou se informace v elektronické form÷, je-li to možné
a zam÷stnanec nepožádá o jiný zpčsob.
¨PĄÍKLAD
Bývalý zam÷stnanec podal na bývalého zam÷stnavatele žalobu o uréení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního pom÷ru. Na radu svého právního zástupce zam÷stnanec prostąednictvím e-mailu požádal bývalého zam÷stnavatele, aby mu poskytl kopii jeho osobního spisu,
resp. všech osobních údajč, které zpracovává v souvislosti s jeho skonéeným pracovním pom÷rem. Zam÷stnavatel (po ujišt÷ní se, že o pąístup k osobním údajčm a poąízením kopie žádá
skuteén÷ daný zam÷stnanec) je povinen ve lhčt÷ 1 m÷síce pąíslušné údaje poskytnout, a to elektronickou formou. Nic na tom nemčže zm÷nit ani skuteénost, že si je bývalý zam÷stnanec v÷dom
toho, že jsou osobní spisy vedeny v listinné form÷, a zam÷stnavateli tak nezbývá než pąíslušné
údaje pro bývalého zam÷stnance naskenovat.

Žádosti zam÷stnancč o pąístup, opravu, výmaz, omezení zpracování nebo námitku
ohledn÷ zpracování jejich osobních údajč a na n÷ navazující pąijatá opatąení vyąizuje
zam÷stnavatel podle él. 12 odst. 5 naąízení GDPR bezplatn÷. Jsou-li však žádosti
podané zam÷stnancem zjevn÷ nedčvodné nebo nepąim÷ąené, zejména protože se
opakují, mčže zam÷stnavatel buò uložit pąim÷ąený poplatek zohledÿující administrativní
náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sd÷lení nebo s uéin÷ním
požadovaných úkonč, nebo odmítnout žádosti vyhov÷t. Zjevnou nedčvodnost éi nepąim÷ąenost žádosti však musí být zam÷stnavatel schopen doložit.
¨PĄÍKLAD
Zam÷stnanec se cítí u zam÷stnavatele nedocen÷n, a proto se rozhodl mu ztížit jeho éinnost.
V této souvislosti se první éervnový týden roku 2018 na svého zam÷stnavatele obrátil se žádostí
o kopii osobního spisu. Zam÷stnavatel je povinen této žádosti vyhov÷t, a proto zam÷stnanci
na své náklady kopii osobního spisu poąídil a do konce daného týdne pąedal. Zam÷stnanec
se druhý éervnový týden roku 2018 op÷t obrátil na zam÷stnavatele, aby mu znovu poskytl kopii jeho osobního spisu. Zam÷stnavatel takovou žádost vyhodnotil jako možné zneužití práva
dotéeného zam÷stnance, a proto se rozhodl si vyžádat náhradu s tím vynaložených nákladč.
Pąi tom zjistil, že nejbližší kopírovací centrum nabízí kopii 1 strany A4 za 3 Ké, a jelikož osobní
spis tohoto zam÷stnanec obsahoval 120 stran, uréil rozsah požadované náhrady vynaložených
nákladč ve výši 360 Ké. Následn÷ zam÷stnance požádal, aby mu tuto náhradu nákladč zaplatil
s tím, že si na konci sm÷ny mčže pąijít pro pąipravenou kopii jeho osobního spisu. Tento postup
zam÷stnavatele mčže pąisp÷t k tomu, že zam÷stnanec pąestane tímto šikanozním zpčsobem
svého práva zneužívat.

Zam÷stnavatel má podle él. 12 odst. 3 naąízení GDPR povinnost poskytnout zam÷stnanci na žádost o pąístup, opravu, výmaz, omezení zpracování nebo námitku ohledn÷
zpracování jeho osobních údajč odpov÷ò o pąijatých opatąeních, a to bez zbyteéného
odkladu a v každém pąípad÷ do 1 m÷síce od obdržení žádosti. Tuto lhčtu je možné

2.2 Pracovní pom÷r
Zaokrouhlování dovolené
Jestliže pom÷rná éást dovolené éiní necelý den, zaokrouhlí se na pčlden. Stejné pravidlo
platí i pro výpoéet dvanáctin dovolené.

èerpání dovolené
èerpání dovolené se zam÷stnancčm uréuje podle rozvrhu éerpání dovolených odsouhlaseného odborovou organizací, pčsobí-li u zam÷stnavatele. Zam÷stnavatel by m÷l
pąi stanovení rozvrhu éerpání dovolené pąihlížet nejen ke svým provozním dčvodčm,
ale i k oprávn÷ným zájmčm zam÷stnance (napą. možnost vyéerpání dovolené v dob÷
letních prázdnin, má-li zam÷stnanec d÷ti školou povinné). Pokud zam÷stnavatel zam÷stnanci neposkytne dovolenou vcelku a nedohodne se s ním jinak, musí alespoÿ
jedna éást dovolené éinit nejmén÷ 2 týdny. Uréenou dobu éerpání dovolené musí
zam÷stnavatel zam÷stnanci písemn÷ oznámit alespoÿ 14 dnč pąedem, pokud se s ním
nedohodne na kratší dob÷.
Zam÷stnavatel mčže zam÷stnanci uréit éerpání dovolené, i když dosud nesplnil
podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže lze pąedpokládat, že zam÷stnanec
tyto podmínky splní do konce kalendáąního roku, popą. do skonéení pracovního pom÷ru
(není proto vylouéeno éerpání dovolené napą. ve zkušební dob÷ sjednané se zam÷stnancem). To samo o sob÷ ale neznamená, že by zam÷stnavatel nemohl zam÷stnanci
poskytnout pracovní volno bez náhrady mzdy (neplacené volno), byċ zam÷stnanec
nemá dovolenou ješt÷ vyéerpanou. Neplacené volno a dovolená mají zpravidla jiný
úéel. Konkrétní postup je na zvážení zam÷stnavatele.
Zam÷stnavatel nesmí uréit éerpání dovolené napą. na dobu, kdy zam÷stnanec
vykonává vojenské cviéení nebo kdy je uznán doéasn÷ práce neschopným pro nemoc
nebo úraz, a na dobu, kdy je zam÷stnankyn÷ na mateąské nebo rodiéovské dovolené
a zam÷stnanec na rodiéovské dovolené.
Každý zam÷stnavatel je povinen zam÷stnanci uréit éerpání dovolené tak, aby
ji celou vyéerpal v kalendáąním roce, ve kterém mu právo na dovolenou vzniklo,
ledaže v tom zam÷stnavateli brání pąekážky v práci na stran÷ zam÷stnance nebo
naléhavé provozní dčvody. Nestane-li se tak, vystavuje se zam÷stnavatel riziku uložení
pokuty (viz dále), ale zam÷stnanec o dovolenou nepąichází. Ta se pąevádí do dalšího
kalendáąního roku a zam÷stnavatel je povinen ji uréit tak, aby ji zam÷stnanec vyéerpal
do konce tohoto následujícího kalendáąního roku. Nemčže-li zam÷stnanec vyéerpat dovolenou ani do konce následujícího kalendáąního roku proto, že byl uznán doéasn÷ práce
neschopným nebo z dčvodč éerpání mateąské nebo rodiéovské dovolené, musí mu
zam÷stnavatel uréit éerpání dovolené po skonéení t÷chto pąekážek v práci.
Pokud zam÷stnavatel neuréí zam÷stnanci dovolenou (nerozhodne o ní) ani
do 30. éervna pąíštího kalendáąního roku, má zam÷stnanec právo uréit si éerpání dovolené sám (aniž by tím souéasn÷ zam÷stnavatel ztrácel právo mu ji uréit; právo mají
oba). I on je povinen éerpání dovolené oznámit zam÷stnavateli písemn÷ alespoÿ 14 dnč
pąedem, pokud se se zam÷stnavatelem nedohodne na jiné dob÷ oznámení.
Speciáln÷ je tąeba upozornit na povinnost zam÷stnavatele vyhov÷t žádosti zam÷stnankyn÷ o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostąedn÷ na skonéení
mateąské dovolené (u zam÷stnance muže to platí stejn÷ po skonéení té éásti jeho
rodiéovské dovolené, po kterou je zam÷stnankyn÷ oprávn÷na éerpat mateąskou dovolenou). Výhoda takového postupu je v tom, že pokud po vyéerpání (ąádné) dovolené
nastoupí zam÷stnankyn÷ na rodiéovskou dovolenou, dovolená vyéerpaná mezi mateąskou a rodiéovskou dovolenou jí nemčže být pro pracovní dny zameškané v dčsledku
rodiéovské dovolené krácena (viz § 223 odst. 1 poslední v÷ta ZP).
Zam÷stnavatel mčže v dohod÷ s odborovou organizací a se souhlasem rady
zam÷stnancč (kde tito zástupci zam÷stnancč nepčsobí, mčže tak zam÷stnavatel uéinit
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3. Odm÷ÿování zam÷stnancč pro personalisty
s režimem doéasn÷ práce neschopného pojišt÷nce éi povinností zam÷stnavatelč včéi
okresní správ÷ sociálního zabezpeéení souvisejících s trváním DPN svých bývalých
zam÷stnancč, jakož i úprava výše redukéních hranic pro stanovení náhrady mzdy pąi
doéasné pracovní neschopnosti (karantén÷) od 1. ledna 2019. Shrneme-li tyto poslední
zm÷ny v poąadí, v jakém jednotlivé novely právních pąedpisč týkající se pąímo nebo
nepąímo pracovn÷právní úpravy ZP v oblasti související s náhradou mzdy postupn÷
po 1. lednu 2018 nabývaly úéinnosti, lze je struén÷ charakterizovat takto:
Zákony:
1. Zákon é. 148/2017 Sb., kterým se m÷ní zákon é. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojišt÷ní, ve zn÷ní pozd÷jších pąedpisč, a další související zákony – úéinnost
od 1. února 2018
V ZNP se pąedevším zavádí nová dávka otcovské poporodní péée („otcovská“),
která náleží pojišt÷nci – otci dít÷te, požádá-li o ni v dob÷ do 6 týdnč od narození dít÷te, a to po dobu až 7 po sob÷ jdoucích kalendáąních dnč. Omluvení
nepąítomnosti zam÷stnance v práci po dobu pobírání otcovské je ąešeno v rámci
éerpání rodiéovské dovolené podle § 196 ZP, kterou je zam÷stnavatel povinen zam÷stnanci poskytnout na jeho žádost v rozsahu, o který požádá. Navíc
éerpání rodiéovské dovolené zam÷stnancem v rozsahu doby, po kterou je zam÷stnankyn÷ oprávn÷na éerpat mateąskou dovolenou, poskytuje zam÷stnanci
stejné výhody i zvýšenou pracovn÷právní ochranu jako ženám na mateąské dovolené. Nicmén÷ za pom÷rn÷ krátkou dobu od zavedení otcovské, jakožto nové
dávky nemocenského pojišt÷ní, dospívá praxe i k jinému ąešení pąi uvolÿování
zam÷stnancč z práce po dobu její výplaty, a to formou poskytování neplaceného pracovního volna, což však nevede k zákonodárcem zamýšlené zvýšené
pracovn÷právní ochran÷ zam÷stnance – otce dít÷te, jako je tomu pąi poskytnutí
rodiéovské dovolené.
V ustanovení § 192 odst. 1 ZP došlo v souvislosti s otcovskou k legislativn÷-technické zm÷n÷ spoéívající ve stanovení pąednosti otcovské vedle n÷kterých
dalších dávek nemocenského pojišt÷ní pąed náhradou mzdy podle tohoto
ustanovení.
Pro úplnost se uvádí, že výše oznaéenou novelou ZNP došlo také ke zvýšení
nemocenské élenč složek integrovaného záchranného systému (napą.
dobrovolných hasiéč) na 100 % denního vym÷ąovacího základu, jestliže DPN
vznikla v souvislosti s výkonem jejich éinnosti. Tato zm÷na se však nikterak nedotýká výše náhrady mzdy poskytované zam÷stnavatelem v prvních 14 dnech DPN
(karantény).
2. Zákon é. 259/2017 Sb.*), kterým se m÷ní zákon é. 589/1992 Sb., o pojistném
na sociální zabezpeéení a pąísp÷vku na státní politiku zam÷stnanosti, ve zn÷ní
pozd÷jších pąedpisč, a další související zákony – úéinnost jednotlivých zm÷n
nastalých po dni 1. ledna 2018 viz dále
*)

Pozn.: Zákon byl novelizován zákonem é. 92/2018 Sb.

Zákonem se m÷ní mimo jiné i ZNP, pąiéemž jde o jeho tzv. technickou novelu,
jejíž níže uvedené zm÷ny úzce souvisejí s pracovn÷právní úpravou poskytování
náhrady mzdy podle § 192 až § 194 ZP. Jedná se o tyto zm÷ny:
• S úéinností od 1. února 2018:
– nárok na nemocenské i pen÷žitou pomoc v mateąství (PPM) u zam÷stnání malého rozsahu a dohody o provedení práce (nový § 15a ZNP)
vzniká i tehdy, jestliže ke vzniku DPN, karantény nebo nástupu na PPM
došlo v m÷síci, v n÷mž sice nevznikla úéast na nemocenském pojišt÷ní,
ale úéast na tomto pojišt÷ní trvala alespoÿ ve 3 kalendáąních m÷sících

4.2 Vybrané benefity a jejich posuzování...
délka pracovní sm÷ny stanovená zam÷stnanci v souladu se zákoníkem práce.
Pąísp÷vek nelze uplatnit na stravování za zam÷stnance, kterému v prčb÷hu
sm÷ny vznikl nárok na stravné podle zvláštního právního pąedpisu (tj. v pąípad÷,
že mu v prčb÷hu sm÷ny vzniklo právo na náhradu stravného pąi služební cest÷
podle zákoníku práce).
Jiné nebo vyšší výdaje na stravování v prčb÷hu sm÷ny nemčže zam÷stnavatel
do daÿových výdajč zahrnout, a to ani v pąípad÷, že právo zam÷stnancč na n÷
vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitąního pąedpisu nebo pracovní éi jiné smlouvy;
h z FKSP, ze sociálního fondu, ze zisku po zdan÷ní anebo na vrub nedaÿových
výdajč. Hodnota pąísp÷vku na stravování z FKSP (u státních podnikč) a ze sociálního fondu není žádným obecn÷ právním pąedpisem upravena, tzn. výši pąísp÷vku na stravování ąeší zam÷stnavatel podle vlastních podmínek a možností.
Výši pąísp÷vku lze sjednat v kolektivní smlouv÷ nebo stanovit vnitąním pąedpisem;
h nebo z obou zdrojč.
Zdan÷ní u zam÷stnance
U zam÷stnance je od dan÷ z pąíjmč osvobozena hodnota stravování poskytovaného
jako nepen÷žní pln÷ní zam÷stnavatelem zam÷stnancčm ke spotąeb÷ na pracovišti
nebo v rámci závodního stravování zajišċovaného prostąednictvím jiných subjektč.
Odvod pojistného na zdravotní pojišt÷ní a na sociální zabezpeéení
Nepen÷žní pąísp÷vky na stravování jsou osvobozeny od dan÷ z pąíjmč fyzických osob,
a proto se nezahrnují do vym÷ąovacího základu pro odvod pojistného a pojistné
se z t÷chto pąísp÷vku neodvádí.
ÂOd 1. ledna 2019 došlo vyhláškou é. 333/2018 Sb., o zm÷n÷ sazby základní
náhrady za používání silniéních motorových vozidel a stravného a o stanovení prčm÷rné ceny pohonných hmot pro úéely poskytování cestovních náhrad, ke zm÷n÷
sazeb stravného, tzn. trvá-li pracovní cesta zam÷stnance 5 až 12 hodin, poskytne
zam÷stnavatel zam÷stnanci stravné ve výši 82 Ké až 97 Ké.
Pokud zam÷stnanec v rámci stanovené sm÷ny odpracuje 3 hodiny a více a poté
odchází na služební cestu v délce trvání 5 až 12 hodin, pak je pro daÿové úéely nutné
rozlišovat, zda nárok zam÷stnance na stravné pąi této služební cest÷ vznikl v prčb÷hu
stanovené sm÷ny, nebo až po jejím skonéení.
¨PĄÍKLAD
Zam÷stnanec má stanovenou sm÷nu od 7:30 do 16 hodin, odpracuje více než 3 hodiny, využije
pąísp÷vek na stravování zabezpeéované formou jiného subjektu, ale ve 13 hodin nastoupí pracovní cestu, která mu skonéí v 19 hodin. V tomto pąípad÷ vzhledem k tomu, že nárok na stravné
zam÷stnanci podle zákoníku práce vznikl až po skonéení sm÷ny, mčže zam÷stnavatel pąísp÷vek
na stravování zam÷stnance zahrnout do daÿových výdajč. Pokud by zam÷stnanec v prčb÷hu
výše popsané sm÷ny odpracoval pouze 3 hodiny, tj. pracoval by od 7:30 hodin do 10:30 hodin
(využil pąísp÷vek na stravování), a pak odjel na pracovní cestu, která by trvala do konce jeho
sm÷ny, tj. do 16 hodin, nárok na stravné mu pąi služební cest÷ podle zákoníku práce vznikne již
v prčb÷hu sm÷ny, a to znamená, že podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP nemčže zam÷stnavatel hodnotu pąísp÷vku na stravování zahrnout do daÿových výdajč.

4.2.5.2 Pen÷žní pąísp÷vek na stravování
Pen÷žní pąísp÷vky na stravování nelze zahrnout do daÿových výdajč, a to ani v pąípad÷, že právo zam÷stnance na takové pln÷ní vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitąního
pąedpisu nebo pracovní éi jiné smlouvy.
Pen÷žní pąísp÷vek na stravování mčže zam÷stnavatel hradit pouze ze sociálního
fondu, ze zisku po zdan÷ní anebo na vrub nedaÿových výdajč.
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§ 25 odst. 1
písm. j) ZDP

§ 6 odst. 9
písm. b) ZDP
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5. Bezpeénost a ochrana zdraví pąi práci v personalistice

PĄÍLOHA é. 5.13.3
PERIODICKÉ LÉKAĄSKÉ PROHLÍDKY ZAMöSTNANCČ
Základním kritériem pąi stanovování period prohlídek zam÷stnancč je zaąazení vykonávaných prací podle zákona é. 258/2000 Sb. (práce zaąazené podle schválené
kategorizace prací). Dalším dčležitým ukazatelem ovlivÿujícím periodu prohlídek je
v÷k zam÷stnance (do 50 let a nad 50 let v÷ku), viz tabulka.
Do tvorby pąehledč/plánč periodických prohlídek je nutné vložit (ve spolupráci
s vedoucími zam÷stnanci a OZO BOZP) i další povinné lékaąské prohlídky zam÷stnancč,
které mohou vyplývat z dalších právních pąedpisč. Jedná se pąedevším o vyhlášku
é. 79/2013 Sb., v níž jsou v pąíloze 2 éástech I. a II. uvedeny další povinné lékaąské
prohlídky zam÷stnancč, u nichž pokud nemají stanoveny specifické lhčty, se postupuje
podle § 11 odst. 3 písm. a) a b) vyhlášky é. 79/2013 Sb. (perioda po 4, resp. po 2 letech
– podle v÷ku zam÷stnance), viz tabulka.
Pąi specifických pracovních éinnostech, napą. pąi používání zbran÷, u potáp÷éč,
osob s vazbou na drážní dopravu, véetn÷ obsluhy drážních vozidel, hasiéč, ąidiéč
z povolání atd., musí zam÷stnavatelé nastavit periody lékaąských prohlídek podle
relevantních (speciálních) právních pąedpisč.
Výkon práce zam÷stnancč podle zaąazení
v kategorizaci prací nebo podle vyhlášky
é. 79/2013 Sb. (pąíl. 2 éást I. nebo II.)

Zam÷stnanec
DO 50 let

Zam÷stnanec
NAD 50 let

Kategorie 1
(§ 11 odst. 2 písm. a) vyhlášky é. 79/2013 Sb.)

1× za 6 let

1× za 4 roky

Kategorie 2
(§ 11 odst. 2 písm. b) vyhlášky é. 79/2013 Sb.)

1× za 4 roky

1× za 2 roky

Kategorie 2R
(§ 11 odst. 2 písm. c) vyhlášky é. 79/2013 Sb.)

1× za 2 roky

1× za 2 roky

Kategorie 3
(§ 11 odst. 2 písm. c) vyhlášky é. 79/2013 Sb.)

1× za 2 roky

1× za 2 roky

Kategorie 4
(§ 11 odst. 2 písm. d) vyhlášky é. 79/2013 Sb.)

1× za 1 rok

1× za 1 rok

Rizikové faktory pracovních podmínek
podle pąíl. 2 éásti I. vyhlášky é. 79/2013 Sb.
(Lhčta se vztahuje na pąípady, které nemají
stanovenu odchylnou periodu lékaąských
prohlídek zam÷stnancč.)

1× za 4 roky

1× za 2 roky

Riziko ohrožení zdraví
podle pąíl. 2 éásti II. vyhlášky é. 79/2013 Sb.
(Lhčta se vztahuje na élánky é. 1, é. 2, é. 3, é. 4,
é. 7, é. 9, é. 11, é. 12 a élánek é. 14 pąíl. 2 éásti II.
vyhlášky é. 79/2013 Sb.)

1× za 4 roky

1× za 2 roky

1× za 6 let

1× za 4 roky

„Ąidié-referent “ v kategorii práce 1
(èl. 5 pąíl. 2 éást II. vyhlášky é. 79/2013 Sb.)

5.13.3 – Periodické lékaąské prohlídky zam÷stnancč
Výkon práce zam÷stnancč podle zaąazení
v kategorizaci prací nebo podle vyhlášky
é. 79/2013 Sb. (pąíl. 2 éást I. nebo II.)

Zam÷stnanec
DO 50 let

Zam÷stnanec
NAD 50 let

„Ąidié-referent “ v kategorii práce 2
až kategorii 4
(èl. 5 pąíl. 2 éást II. vyhlášky é. 79/2013 Sb.)

1× za 4 roky

1× za 2 roky

Obsluha ąídicích center a velínč
(èl. 6 pąíl. 2 éást II. vyhlášky é. 79/2013 Sb.)

1× za 2 roky

1× za 1 rok

Práce v hlubinných dolech
(èl. 8 pąíl. 2 éást II. vyhlášky é. 79/2013 Sb.)

1× za 2 roky

1× za 1 rok

Práce záchranáąč
(èl. 10 pąíl. 2 éást II. vyhlášky é. 79/2013 Sb.)

1× za 2 roky

1× za 1 rok

Zam÷stnanec pracující v noci
(èl. 13 pąíl. 2 éást II. vyhlášky é. 79/2013 Sb.)

1× za 2 roky

1× za 2 roky
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6. Vztahy k orgánčm a institucím
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§ 35a zákona
č. 582/1991 Sb.

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

6.2

OSSZ/èSSZ

6.2.1

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. 2.2.10

6.2.2

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 ZNP) a archivovat ji po dobu 10 kalendáąních rokč,
• pąijímat žádosti svých zam÷stnancč (jakož i bývalých zam÷stnancč) o dávky nemocenského pojišt÷ní a
• neprodlen÷ tyto žádosti spolu s údaji potąebnými pro výpoéet dávek pąedávat
pąíslušné okresní správ÷ sociálního zabezpeéení, a to na pąedepsaném tiskopise.

Použité zkratky; 7.1 Zam÷stnavatel a odborová organizace

7.1

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 právní
subjektivitu, a nemohou tedy (až na výjimky uvedené v § 276 odst. 8 ZP) 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 pąiznává zákoník práce právo na pracovní
volno:
• k výkonu funkce élena orgánu odborové organizace, a to 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 mzdy/platu);
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.

359

402

8. Odlišnosti v personální práci v nepodnikatelské sféąe
8.1.5

PRACOVNÍ MÍSTA

Pracovní místa na úąadu mčžeme zaąadit do primárního trhu práce, tj. prestižn÷jší
s možností kvalifikaéního i profesního rozvoje, s kvalitními pracovními podmínkami,
relativn÷ i lépe honorovaná, ale s vyššími nároky na vykonavatele (napą. povinné formy
vzd÷lávání – zejména vstupní vzd÷lávání, zkoušky zvláštní odborné zpčsobilosti, vzd÷lávání vedoucích úąedníkč a vedoucího úąadu i nutnost prčb÷žného vzd÷lávání), která
poskytují i vyšší míru ochrany pąed ztrátou zam÷stnání. Pąevážná v÷tšina pracovních
míst na úąadu je obsazována výb÷rovým ąízením (blíže viz zákon o úąednících). Úąady
by si m÷ly rovn÷ž vychovávat možné adepty na dané pracovní pozice (plány kariéry
éi nástupnictví – viz pravidelné hodnocení zam÷stnancč, plány vzd÷lávání a rozvoje).
Úąedníci na rčzných odborech zpravidla vykonávají funkce specialistč (napą. odborníci
pro vodní hospodáąství, právníci, stavební nebo investiéní technici). Snahou vedoucích
pracovníkč by m÷lo být, aby zam÷stnanci m÷li širší specializaci i pro výkon možných
budoucích rolí, éímž získávají v÷tší variabilitu, pracují na svém rozvoji a mají v÷tší šance
uplatnit se na trhu práce.

8.1.5.1

Analýza pracovních míst

Analýza pracovních míst by m÷la patąit k dčležitým souéástem práce nejen personálního
útvaru, ale pąedevším všech vedoucích pracovníkč. Chce-li úąad dosahovat lepších
výsledkč v oblasti ąízení lidských zdrojč, je tąeba si význam analýzy nejen uv÷domit, ale
nauéit se ji také prakticky využívat a propojovat s ostatními personálními éinnostmi. Tato
potąeba je o to více naléhavá i vzhledem k probíhajícím zm÷nám, které se neobejdou
bez nových pąístupč v oblasti ąízení lidských zdrojč.
Trvalé a efektivní zm÷ny lze dosáhnout pouze tehdy, budou-li na úąadech existovat
vedoucí pracovníci, kteąí disponují nejen dovednostmi, ale rovn÷ž chápou, jak bude
nový systém pracovat, a kteąí absolvovali specifický trénink v ąízení procesč zm÷ny.
¨PĄÍKLAD
Magistrát m÷sta Olomouce má v této oblasti zpracován strategický dokument „Analýza pracovních míst Magistrátu m÷sta Olomouce“, jejímž výstupem je „Specifikace pracovního místa“.
Analýzu pracovních míst považujeme za klíéovou personální éinnost. Na pracovní místa úąedníkč jsou kladeny vyšší nároky (napą. povinné vstupní vzd÷lávání, zkoušky zvláštní odborné
zpčsobilosti, vzd÷lávání vedoucích úąedníkč, prčb÷žné vzd÷lávání). Na t÷chto místech jsou vyžadovány uréité klíéové kompetence:
• schopnost komunikace a um÷ní pąim÷ąen÷ se prezentovat,
• schopnost uéit se,
• znalost numerických aplikací (tj. analytický a statistický pąístup),
• znalost informaéních technologií,
• znalost jazykč,
• chápání evropského a globálního kontextu.

Jelikož je specifikaci pracovního místa nutné považovat za prioritní éinnost v oblasti
ąízení lidských zdrojč, která má úzkou provázanost s ostatními personálními éinnostmi
(musí se jí vždy zaéínat – napą. u výb÷rového ąízení, hodnocení pracovního výkonu,
odm÷ÿování apod.), je v této oblasti nutná pąedevším podpora vrcholového managementu (tj. tajemníka) a úzká spolupráce všech zainteresovaných stran – tj. vedoucích
pracovníkč, personálního odd÷lení a odborn÷ zpčsobilé osoby pro oblast bezpeénosti
práce a požární ochrany.

8.2 Personální práce ve školství

8.2.3
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NöKTERÁ SPECIFIKA V PRACOVNöPRÁVNÍCH VZTAZÍCH
VE ŠKOLSTVÍ

K obecným informacím o správném používání ustanovení zákoníku práce v oblasti b÷žných pracovn÷právních vztahč, jak jsou uvedeny v pąedchozích éástech této publikace,
uveòme n÷která specifika, typická pro aplikaci pracovn÷právních vztahč ve školství.

Sjednání druhu práce v pracovní smlouv÷
Sjednaný druh práce vymezuje okruh éinností, které bude zam÷stnavatel po zam÷stnanci požadovat – tedy jeho budoucí pracovní náplÿ. Oba pojmy však nelze
zam÷ÿovat: druh práce je pąedm÷tem smlouvy, tj. nutného konsenzu obou smluvních
stran. Na základ÷ sjednaného druhu práce pak již zam÷stnavatel jednostrann÷ (bez
nutného souhlasu zam÷stnance) pąid÷luje pracovní náplÿ, tj. popis konkrétních pracovních povinností tak, aby nevyboéily ze sjednaného druhu práce. Zákon nestanoví,
zda druh práce má být sjednán šíąeji, éi úžeji. V každém pąípad÷ však musí být druh
práce vymezen tak, aby jej nešlo zam÷nit s jiným. Nejde o nic jiného než o napln÷ní él. 9
Listiny základních práv a svobod, tj. zákaz nucených prací. Bezbąehé uréení druhu
práce (napą. „pracovník školy“) by totiž zam÷stnavateli umožÿovalo pąid÷lovat podle
pracovní smlouvy jakoukoliv práci, což by nepochybn÷ neslo znaky nucené práce.
Proto jakési základní a nezpochybnitelné vymezení druhu práce musí ąeditel školy
v pracovní smlouv÷ dodržet.
Uvedené ustanovení ovšem nevyluéuje sjednání alternativních druhč práce,
tj. sjednání více druhč práce v rámci jedné pracovní smlouvy. V takovém pąípad÷ však
stále platí, že je sjednán jeden pracovní pom÷r, proto není možné pąipustit vydání
dvou platových vým÷rč jen proto, že byly sjednány dva zcela rozdílné druhy práce
(napą. uéitelka a vychovatelka)67). Z praktického hlediska tak bude úéelné sjednání více
druhč práce v rámci jedné pracovní smlouvy v pąípadech, kdy tyto rčzné druhy práce
jsou platov÷ srovnatelné. V opaéném pąípad÷ je namíst÷ doporuéit uzavąení samostatných (soub÷žných) pracovn÷právních vztahč.
Mčže vzniknout otázka, do jakých podrobností lze pąi uréení druhu práce v pracovní smlouv÷ zajít. V praxi se objevují éetné pąípady, kdy je jako druh práce v pracovní
smlouv÷ uvedeno: „uéitel matematiky a fyziky“. Takové zúžené pojetí druhu práce
je samoząejm÷ možné. Jen je tąeba si uv÷domit, že tímto postupem si zam÷stnavatel
znaén÷ omezuje možnost disponovat zam÷stnancem (pedagogickým pracovníkem),
napą. v pąípad÷ potąeby zástupu za jiného pedagogického pracovníka s jinou aprobaéní
skladbou vyuéovacích pąedm÷tč. Je ząejmé, že volba mezi obecn÷jším (i když stále
ješt÷ dostateén÷ uréitým) vyjádąením druhu práce (napą. uéitel všeobecn÷ vzd÷lávacích
pąedm÷tč stąední školy) a výše uvedeným zúženým pojetím je zároveÿ volbou mezi disponibilitou zam÷stnance (možností využít jej v širším rozsahu sjednaného druhu práce)
a pąekážkami pąi hledání výpov÷dních dčvodč v situaci, kdy je tąeba ve škole provést
organizaéní opatąení (užší vymezení druhu práce samoząejm÷ dává zam÷stnavateli
v÷tší možnosti oznaéit zam÷stnance za nadbyteéného ve vztahu ke sjednanému druhu
práce). Dosavadní praxe ąízení škol a školských zaąízení sm÷ąuje spíše k preferenci
obecn÷jšího vymezení druhu práce v pracovní smlouv÷ (tedy bez konkretizace aprobaéní
skladby vyuéovacích pąedm÷tč).

67)

Tento zákaz tzv. št÷pení pracovního pom÷ru potvrdil i Nejvyšší soud èR v rozsudku sp. zn. 21
Cdo 2303/2012.
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8. Odlišnosti v personální práci v nepodnikatelské sféąe
Na rozdíl od pąedchozí právní úpravy již neobsahuje zákoník práce úlevu z rozsahu
pąímé pedagogické éinnosti pedagogického pracovníka studujícího pąi zam÷stnání
vysokou školu.
SCHÉMA INSTITUCIONÁLNÍCH FOREM DALŠÍHO VZDöLÁVÁNÍ
Institucionální formy
dalšího vzd÷lávání
pedagogických pracovníkč
Zvýšení
kvalifikace

Studium ke spln÷ní
kvalifikace

Studium
v oblasti pedagogických v÷d

§ 24 odst. 7 ZPP

Studium
pedagogiky

Prohlubování
kvalifikace

Studium ke spln÷ní
dalších kvalifikaéních pąedpokladč

Studium pro
vedoucí
pedagogické
pracovníky

Studium pro
výchovné
poradce

Studium
k výkonu
specializovaných
éinností

Studium
pro asistenty
pedagoga

„Funkéní“
studium
pro ąeditele

Studium
k rozšíąení odborné kvalifikace

Volno k samostudiu
K uskuteén÷ní dalšího vzd÷lávání formou samostudia stanoví zákon nárok pedagogického pracovníka na 12 pracovních dnč volna ve školním roce uréeného k samostudiu.
Toto pracovní volno je výslovn÷ vztaženo k umožn÷ní samostudia, a nelze je tedy využít
napą. k úéasti v t÷ch studijních programech akreditovaných institucí, jejichž studium uložil
pedagogickému pracovníkovi zam÷stnavatel v rámci obecné povinnosti zam÷stnance
prohlubovat si kvalifikaci. Na druhou stranu ovšem jist÷ mčže pedagogický pracovník
využít tohoto volna k úéasti na kurzu, který si sám zvolil.
Za dobu tohoto volna pąísluší pedagogickému pracovníkovi náhrada platu (nikoliv
tedy náhrada mzdy, protože institut samostudia vztahuje ZPP výslovn÷ jen na pedagogické pracovníky tzv. veąejných škol, jejichž zam÷stnanci jsou odm÷ÿováni výluén÷ platem,
nikoliv mzdou). Nejde však o klasickou náhradu ve výši prčm÷rného výd÷lku, ale ve výši
ušlého výd÷lku, na který by zam÷stnanci vznikl nárok, pokud by toto volno neéerpal. Z okolnosti, že za dobu tohoto studijního volna pąísluší nikoliv plat, ale náhrada platu, lze dovodit,
že doba volna uréeného k samostudiu není považována za výkon práce, ale za druh
pracovního volna. Ostatn÷ samotné ustanovení § 24 odst. 7 ZPP výslovn÷ uvádí, že
volno k samostudiu se pro pracovn÷právní úéely považuje za pąekážku v práci na stran÷
zam÷stnance. Proto nelze na tuto dobu napą. ukládat zam÷stnanci pracovní úkoly nebo
jiné povinnosti (základní a jedinou povinnost má totiž pedagogický pracovník uloženou pąímo zákonem – úéastnit se dalšího vzd÷lávání formou samostudia). Rovn÷ž
otázka pąípadných pracovních úrazč vzniklých v této dob÷ je bezpąedm÷tná: pąípadný
úraz se nestane v souvislosti s pln÷ním pracovních úkolč, ale v dob÷ pracovního volna,
proto nemčže jít o pracovní úraz.

8.3 Zákon o státní služb÷ – základní exkurs
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ZÁKON O STÁTNÍ SLUŽBö – ZÁKLADNÍ
EXKURS

Již od zm÷ny spoleéenských pom÷rč v roce 1990 si nová politická reprezentace vytyéila
za cíl zásadn÷ zm÷nit státní správu, a sice ji pąedevším odpolitizovat a zvýšit její kvalitu. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, bylo vytvoąit nový zákon, který by se vztahoval
ke služb÷ státních civilních zam÷stnancč. Tento cíl byl vyjádąen i v él. 79 odst. 2 Ústavy
èeské republiky, podle kterého má právní pom÷ry státních zam÷stnancč v ministerstvech a jiných správních úąadech upravovat zákon. Zákonná úprava vztahující se
k civilním státním zam÷stnancčm však dlouho absentovala. V roce 2002 byl pąijat zákon
é. 218/2002 Sb., o služb÷ státních zam÷stnancč ve správních úąadech a o odm÷ÿování
t÷chto zam÷stnancč a ostatních zam÷stnancč ve správních úąadech (služební zákon),
který m÷l nabýt úéinnosti 1. ledna 2004, což se však nestalo a zákon úéinnosti nenabyl
nikdy. Nebudu se zabývat peripetiemi, které nakonec vedly k pąijetí souéasné právní
úpravy, což by pąesahovalo rámec tohoto textu. Staéí snad jen poznamenat, že se tak
stalo až pod pąímou hrozbou sankcí EU a zákon neprošel standardním legislativním
procesem, pąiéemž by bylo s podivem, kdyby se to na samotném textu neprojevilo, což
dokazuje také to, že byl n÷kolikrát novelizován. Nejrozsáhlejší a nejvýznamn÷jší novely
byly provedeny zákonem é. 26/2016 Sb. a zákonem é. 144/2017 Sb. Specifika služby
v zahraniéí tedy pąedevším na zastupitelských úąadech vedla nejprve k díléím zm÷nám v zákon÷ o státní služb÷ a posléze k pąijetí samostatného zákona é. 150/2017 Sb.,
o zahraniéní služb÷.
Dosavadní zkušenost s aplikací zákona o státní služb÷ vyvolala potąebu n÷která
ustanovení upravit s ohledem na potąeby praxe. Pąedevším pąi náboru nových zam÷stnancč do státní služby se n÷která pravidla ukázala jako pąíliš rigidní a mnohdy se
nedaąí získat pro státní správu patąiéné odborníky, na což novela provedená zákonem
é. 35/2019 Sb., která nabyla úéinnosti 1. bąezna 2019, reaguje n÷kolika zpčsoby. Jde
jednak o samotné rozšíąení okruhu osob, které se mohou úéastnit výb÷rových ąízení
(pąedevším u pąedstavených), jednak o rozšíąení možnosti státní správy pąijmout alespoÿ
doéasn÷ zam÷stnance s ne zcela odpovídající kvalifikací a koneén÷ o snížení poétu
oborč státní služby, jež je možné stanovit pro služební místo. Druhý velký problém,
na který novela reaguje, spoéívá v nepružnosti zákona pąi reakci na neodpovídající
kvalitu výkonu státní služby státních zam÷stnancč, a to i na pozici pąedstavených.
Proto novela m÷ní systém služebního hodnocení a rozšiąuje možnost pro odvolání
pąedstavených. Vedle toho se novela vztahuje i k n÷kterým praktickým otázkám, jako
jsou napą. dčvody pro pąevedení na jiné služební místo. A koneén÷ novela upąesÿuje
postavení státního tajemníka a jeho odpov÷dnost včéi vlád÷. Zm÷ny podstatné pro
praktickou personální práci budou zmín÷ny v následujícím textu.
Z hlediska personální práce znamenalo pąijetí zákona é. 234/2014 Sb., o státní
služb÷, ve zn÷ní pozd÷jších pąedpisč (dále jen ZSS), zásadní zm÷nu.
Zákon o státní služb÷ je pąedpisem veąejnoprávním, nikoliv soukromoprávním.
Služebním pom÷rem se zakládá veąejnoprávní vztah mezi zam÷stnancem a státem,
z éehož vyplývá n÷kolik základních principč, které je tąeba zmínit, protože jsou pro
personální práci velmi významné:
1) Služební pom÷r není založen smlouvou. Jde o vztah založený na nadąízenosti státu
a podąízenosti zam÷stnance. Nejedná se v právním slova smyslu o rovné postavení subjektč, jako je tomu v pracovn÷právních vztazích podle zákoníku práce.
Není tedy možné jednat o konkrétních podmínkách služebního pom÷ru. Smlouvy éi
dohody se uplatní jen ve velmi omezené míąe (napą. dohoda o hmotné odpov÷dnosti). Podstatné záležitosti jsou založeny rozhodnutím správního orgánu.
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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. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích,
které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci
výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
vyhláška č. 254/2018 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019
vyhláška č. 333/2018 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

Zaměstnanost a kontrolní činnost (ve znění pozdějších přepisů)
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvaliﬁkace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek
nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení
k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvaliﬁkaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvaliﬁkaci zaměstnanců
vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace
vzdělávání v rekvaliﬁkačním zařízení a způsob jeho ukončení

Předpisy z oblasti sociálního zabezpečení (ve znění pozdějších přepisů)
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících
s jeho zavedením
zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
nařízení vlády č. 410/2011 Sb., o zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
nařízení vlády č. 213/2018 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeﬁcientu
pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového
základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019

Osobní údaje (ve znění pozdějších přepisů)
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů), účinnost od 25. 5. 2018

Územní samospráva (ve znění pozdějších přepisů)
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

! Nezapomeňte sledovat změny a novelizace právních předpisů !
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