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Kolektivní smlouva vy��ího stupnì 

 

 

Odborový svaz Stavba Èeské republiky 

se sídlem v Praze 3, Nám. W. Churchilla 2 

zastoupený jeho pøedsedou  

panem Ing. Pavlem Zítkem 

 
Odborový svaz pracovníkù dopravy, silnièního hospodáøství 

a autoopravárenství Èech a Moravy 

se sídlem v Praze 3, Nám. W. Churchilla 2 

zastoupený jeho pøedsedou 

panem Janem Rejským 

 

 

na stranì jedné 

 

a 

 

Svaz podnikatelù ve stavebnictví  

se sídlem v Praze 1, Národní tøída 10 

zastoupený jeho prezidentem 

panem Ing. Jiøím Nouzou 

 

 

na stranì druhé 

 

uzavírají tuto kolektivní smlouvu vy��ího stupnì: 
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A. Pøedmìt kolektivní smlouvy vy��ího stupnì, rozsah platnosti 

Èlánek 1 

Pøedmìtem Kolektivní smlouvy vy��ího stupnì (dále jen Smlouva) je stanovení 
podmínek týkajících se pracovnìprávních vztahù, mzdových podmínek 
zamìstnancù a bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci. 

Smlouva dále upravuje práva a povinnosti smluvních stran a zpùsob jejich 
spolupráce.  

Èlánek 2 

Smlouva je závazná pro její úèastníky a také pro zamìstnavatele, kteøí jsou èleny 
organizace zamìstnavatelù, která uzavøela tuto Smlouvu, a jejich právní nástupce, 
pro zamìstnavatele, kteøí v dobì úèinnosti této Smlouvy z organizace 
zamìstnavatelù vystoupili, a jejich právní nástupce, jejich zamìstnance a pro 
odborové organizace a jejich právní nástupce. 

 

B. Práva a povinnosti zamìstnavatelù a odborových organizací 

Èlánek 3 

a) Odborové organizace jsou oprávnìny vystupovat v pracovnìprávních vztazích, 
vèetnì kolektivního vyjednávání, za podmínek stanovených zákonem nebo 
sjednaných ve  Smlouvì. 

b) Odborové organizace se zavazují poskytovat zamìstnavateli souèinnost 
k zaji�tìní sociálního smíru, spolupracovat pøi prosazování opatøení ke zvý�ení 
ekonomických výsledkù zamìstnavatele jako pøedpokladu pro realizaci 
vzájemných závazkù sjednaných touto Smlouvou. 

c) Odborové organizace se zavazují aktivnì pùsobit na své èleny i ostatní 
zamìstnance k dodr�ování pracovnìprávních pøedpisù, zejména na úseku 
BOZP, a povinností zamìstnancù stanovených v § 301 Zákoníku práce (dále jen 
ZP). 

d) Zamìstnavatelé jsou povinni umo�nit zamìstnancùm konání voleb zástupcù 
zamìstnancù. Volby se konají v pracovní dobì. Nedovolují-li to provozní 
mo�nosti zamìstnavatele, mù�e se volba uskuteènit i mimo pracovi�tì. 

e) Zamìstnavatelé jsou povinni na své náklady vytvoøit zástupcùm zamìstnancù 
podmínky pro øádný výkon jejich èinnosti, zejména jim poskytovat podle svých 
mo�ností v pøimìøeném rozsahu místnosti s nezbytným vybavením, hradit 
nezbytné náklady na údr�bu a technický provoz a náklady na potøebné podklady. 

f) Èlenové orgánu odborové organizace nesmìjí být pro výkon své èinnosti 
diskriminováni nebo znevýhodnìni ve svých nárocích, nesmìjí být pro výkon své 
èinnosti ani zvýhodnìni. 

Èlánek 4 

a) Zamìstnancùm pøíslu�í k výkonu funkce èlena orgánu odborové organizace 
podle § 203 odst. 2 písm. a) bod 1 ZP a k výkonu jiné odborové èinnosti, 
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zejména k úèasti na schùzích, konferencích, pracovní volno s náhradou mzdy ve 
vý�i prùmìrného výdìlku. V podnikových kolektivních smlouvách lze dohodnout 
èasový rozsah náhrady, okruh zamìstnancù a vý�i refundace vyplacených 
náhrad mezd. 

b) Zamìstnancùm pøíslu�í k úèasti na �kolení poøádaném odborovou organizací 
pracovní volno s náhradou mzdy ve vý�i prùmìrného výdìlku v rozsahu nejvý�e 
5 pracovních dnù v kalendáøním roce, nebrání-li tomu vá�né provozní dùvody. 
V podnikových kolektivních smlouvách lze dohodnout dal�í rozsah uvolnìní nad 
5 pracovních dnù v kalendáøním roce. 

c) Vrátí-li se do práce zamìstnanec po skonèení výkonu odborové funkce, je 
zamìstnavatel povinen zaøadit jej na jeho pùvodní práci a pracovi�tì. Není-li to 
mo�né proto, �e tato práce odpadla nebo pracovi�tì bylo zru�eno, musí jej 
zamìstnavatel zaøadit na jinou práci, pøípadnì ukonèit s ním pracovní pomìr 
dohodou nebo v souladu s ust. § 52 odst. c) ZP. 

Èlánek 5 

a) Zamìstnavatelé umo�ní funkcionáøùm a zamìstnancùm OS za úèelem plnìní 
jejich povinností vstup na svá pracovi�tì po pøedchozím ohlá�ení pøíslu�nému 
zástupci zamìstnavatele. K plnìní tìchto povinností zamìstnavatelé poskytnou 
potøebné informace, konzultace a podklady, zejména ty, které jsou potøebné ke 
kolektivnímu vyjednávání. 

Èlenové odborové organizace, funkcionáøi a zamìstnanci OS jsou povinni 
zachovávat mlèenlivost ve smyslu § 276 odst. 3, 4 ZP. 

b) Smluvní strany se zavazují vzájemnì si poskytovat sociálnì-ekonomické 
informace potøebné pro kolektivní vyjednávání, zejména ve mzdové oblasti. 
Smluvní strany se budou informovat o svých stanoviscích k pøipravovaným 
obecnì závazným právním pøedpisùm pøedev�ím v oblasti pracovnìprávní, 
mzdové a sociální. 

c) Zamìstnavatel je povinen informovat (§ 279 ZP) odborovou organizaci zejména 
o: 

1. ekonomické a finanèní situaci zamìstnavatele a jejím 
pravdìpodobném vývoji, 

2. èinnosti zamìstnavatele, jejím pravdìpodobném vývoji, jejích 
dùsledcích na �ivotní prostøedí a jeho ekologických opatøeních, 

3. právním postavení zamìstnavatele a jeho zmìnách, vnitøním 
uspoøádání a osobì oprávnìné jednat za zamìstnavatele 
v pracovnìprávních vztazích, o pøeva�ující èinnosti zamìstnavatele 
oznaèené kódem CZ NACE a uskuteènìných zmìnách v pøedmìtu 
èinnosti zamìstnavatele, 

4. základních otázkách pracovních podmínek a jejich zmìnách, 

5. zále�itostech uvedených v § 279 a § 280 ZP. 

Povinnosti uvedené v bodech 1., 2., 3. se nevztahují na zamìstnavatele, kteøí 
zamìstnávají ménì ne� 10 zamìstnancù. 

d) Informováním se rozumí poskytnutí nezbytných údajù, z nich� je mo�né 
jednoznaènì zjistit stav oznamované skuteènosti, popøípadì k ní zaujmout 
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stanovisko. Zamìstnavatel i odborová organizace jsou povinni poskytnout 
druhému úèastníku informace v dostateèném pøedstihu a vhodným zpùsobem, 
aby je bylo mo�né posoudit, popøípadì se pøipravit na projednání a vyjádøit své 
stanovisko pøed uskuteènìním opatøení. 

Smluvní strany mají právo po�adovat doplnìní informací. 

Lhùty pro poskytnutí informací lze sjednat v podnikových kolektivních smlouvách. 

Èlánek 6 

a) Zamìstnavatel je povinen projednat (§ 280 ZP) s odborovou organizací zejména: 

1. ekonomickou situaci zamìstnavatele, 
2. zmìny organizace práce, 
3. systém hodnocení a odmìòování zamìstnancù, 
4. systém �kolení a vzdìlávání zamìstnancù, 
5. dal�í opatøení, která se týkají vìt�ího poètu zamìstnancù, 
6. pravdìpodobný hospodáøský vývoj u zamìstnavatele, 
7. zamý�lené strukturální zmìny zamìstnavatele, jeho racionalizaèní nebo 

organizaèní opatøení, opatøení ovlivòující zamìstnanost, zejména opatøení 
související s hromadným propou�tìním zamìstnancù podle § 62 ZP, 

8. nejnovìj�í stav a strukturu zamìstnancù, pravdìpodobný vývoj 
zamìstnanosti u zamìstnavatele, základní otázky pracovních podmínek 
a jejich zmìny, 

9. pøechod práv a povinností z pracovnìprávních vztahù v dùsledku pøechodu 
èinnosti zamìstnavatele na jiného zamìstnavatele podle ust. § 338 a� 
342 ZP, 

10. bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci v rozsahu stanoveném v § 101 a� 106, 
108 ZP a v zákonì è. 309/2006 Sb., 

11. zále�itosti v rozsahu stanoveném ujednáním o zøízení Evropské rady 
zamìstnancù nebo na základì jiného ujednaného postupu pro informace na 
nadnárodní úrovni nebo v rozsahu stanoveném v § 294 ZP, 

12. rozhodnutí o neomluveném zame�kání práce. 

Povinnosti uvedené v bodech 7, 8, 9 se nevztahují na zamìstnavatele, kteøí 
zamìstnávají ménì ne� 10 zamìstnancù. 

b) Projednáním se rozumí jednání mezi zamìstnavatelem a odborovou organizací, 
výmìna vzájemných stanovisek a vysvìtlení s cílem dosáhnout shody. 
V podnikových kolektivních smlouvách bude dohodnut postup projednávání tak, 
aby obì strany mìly dostateèný èasový prostor pro pøípravu jednání a zaujetí 
stanovisek. Odborové organizace a zamìstnavatel mají pøi projednání právo 
obdr�et na své stanovisko odùvodnìnou odpovìï. Stanoviska obou stran budou 
zaznamenána v zápise. Zápis vytvoøí odborová organizace, podepí�í ho obì 
smluvní strany, a to zpravidla do 10 dnù od data posledního jednání, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. 

c) Odborová organizace je povinna vhodným zpùsobem informovat zamìstnance 
na v�ech pracovi�tích o své èinnosti a o obsahu a závìrech informací 
a projednání se zamìstnavatelem. V podnikové kolektivní smlouvì lze 
dohodnout zpùsob tohoto informování a rozsah úhrady nákladù na toto 
informování zamìstnavatelem. 

 



 

 5 

Èlánek 7 

Orgán odborové organizace bude spolurozhodovat se zamìstnavatelem v pøípadech 
zákonem stanovených. 

Pro úèely této Smlouvy se tím rozumí pøípady, kdy pøedchozí souhlas odborové 
organizace je ze zákona podmínkou úèinnosti rozhodnutí zamìstnavatele. 

Èlánek 8 

Orgány odborové organizace mají právo kontroly v rozsahu daném ZP v oblasti 
dodr�ování pracovnìprávních pøedpisù, vnitøních pøedpisù a závazkù vyplývajících 
z kolektivních smluv. 

Èlánek 9 

Výpovìï nebo okam�ité zru�ení pracovního pomìru je zamìstnavatel povinen 
pøedem projednat s odborovou organizací (§ 61 ZP). 

Jde-li o èlena orgánu odborové organizace, který pùsobí u zamìstnavatele, v dobì 
jeho funkèního období a v dobì jednoho roku po jeho skonèení, je k výpovìdi nebo 
k okam�itému zru�ení pracovního pomìru zamìstnavatel povinen po�ádat 
odborovou organizaci o pøedchozí souhlas. 

Odborová organizace bude informovat zamìstnavatele o svých èlenech, na které 
uplatòuje toto ustanovení. O zmìnì jej bude informovat do 7 kalendáøních dnù. 

Smluvní strany pøedpokládají, �e pøípadnou povinnost zamìstnavatele seznámit 
odborovou organizaci s jinými pøípady rozvázání pracovního pomìru lze dohodnout 
v podnikových kolektivních smlouvách. 

Èlánek 10 

Zamìstnavatel je povinen pøedkládat odborové organizaci zprávy o novì vzniklých 
pracovních pomìrech ve lhùtách dohodnutých v podnikových kolektivních 
smlouvách. 

Zamìstnavatel je povinen informovat odborovou organizaci o nabídce volných 
pracovních míst na dobu neurèitou, která by byla vhodná pro dal�í pracovní zaøazení 
zamìstnancù pracujících u zamìstnavatele v pracovním pomìru uzavøeném na 
dobu urèitou. 

Èlánek 11 

Jestli�e je u zamìstnavatele dán záva�ný dùvod spoèívající ve zvlá�tní povaze 
èinnosti zamìstnavatele, který odùvodòuje zavedení otevøeného nebo skrytého 
sledování zamìstnance na pracovi�ti, odposlechu a záznamu jeho telefonických 
hovorù, kontroly elektronické po�ty nebo kontroly listovních zásilek adresovaných 
zamìstnanci, je zamìstnavatel povinen pøímo informovat zamìstnance o rozsahu 
kontroly a zpùsobech jejího provádìní. 
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C. Postup pøi pøedcházení individuálním a kolektivním 
pracovnìprávním sporùm 

Èlánek 12 

a) K pøedcházení a odstraòování sporù v pracovnìprávních vztazích mohou 
zamìstnanci zamìstnavateli podávat stí�nosti, podnìty a upozornìní. 

b) Zamìstnavatel je povinen projednat se zamìstnancem nebo na jeho �ádost 
s odborovou organizací stí�nost zamìstnance na výkon práv a povinností 
vyplývajících z pracovnìprávních vztahù. Tím není dotèeno právo zamìstnance 
domáhat se svých práv u soudu. 

c) Zamìstnavatel nesmí zamìstnance jakýmkoliv zpùsobem postihovat nebo 
znevýhodòovat proto, �e se zákonným zpùsobem domáhá svých práv a nárokù 
vyplývajících z pracovnìprávních vztahù. 

Èlánek 13 

Pro øe�ení pøípadných kolektivních sporù o uzavøení kolektivní smlouvy a o plnìní 
závazkù vyplývajících z kolektivních smluv, z nich� nevznikají nároky jednotlivým 
zamìstnancùm, mohou smluvní strany ustavit smírèí orgán. Tímto postupem není 
dotèeno právo smluvních stran postupovat pøi øe�ení kolektivních sporù podle 
zákona è. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání. 

 
D. Pracovnìprávní vztahy 

Èlánek 14 

Pracovní podmínky a ochrana proti diskriminaci 

a) Zamìstnavatelé jsou povinni vytváøet podmínky pro bezpeèné, nezávadné 
a zdraví neohro�ující pracovní prostøedí. �enám a mladistvým zajistí pracovní 
podmínky s ohledem na jejich fyziologické pøedpoklady a �enám také s ohledem 
na jejich mateøské povinnosti. 

b) Zamìstnavatelé jsou povinni zaji��ovat rovné zacházení se v�emi zamìstnanci, 
pokud jde o jejich pracovní podmínky, vèetnì odmìòování za práci a jiných 
penì�itých plnìní a plnìní penì�ité hodnoty, odbornou pøípravu a pøíle�itost 
dosáhnout funkèního nebo jiného postupu v zamìstnání; za nerovné zacházení 
se nepova�uje rozli�ování, které stanoví ZP nebo zvlá�tní právní pøedpis nebo 
kdy je pro to vìcný dùvod spoèívající v povaze práce, kterou zamìstnanec 
vykonává, a který je pro výkon této práce nezbytný. 

c) V pracovnìprávních vztazích je zakázána pøímá i nepøímá diskriminace z dùvodu 
pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického pùvodu, národnosti, 
státního obèanství, sociálního pùvodu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, vìku, 
nábo�enství èi víry, majetku, man�elského a rodinného stavu nebo povinností 
k rodinì, politického nebo jiného smý�lení, èlenství a èinnosti v politických 
stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích 
zamìstnavatelù; diskriminace z dùvodu tìhotenství nebo mateøství se pova�uje 
za diskriminaci z dùvodu pohlaví. Za diskriminaci se pova�uje i jednání zahrnující 
podnìcování, navádìní nebo vyvolávání nátlaku smìøujícího k diskriminaci. 
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d) Za diskriminaci se nepova�uje rozdílné zacházení z dùvodu uvedeného 
v odstavci c), pokud z povahy pracovních èinností nebo souvislostí vyplývá, �e 
tento dùvod pøedstavuje podstatný a rozhodující po�adavek pro výkon práce, 
kterou má zamìstnanec vykonávat a který je pro výkon této práce nezbytný; cíl 
sledovaný takovou výjimkou musí být oprávnìný a po�adavek pøimìøený. Za 
diskriminaci se rovnì� nepova�uje doèasné opatøení zamìstnavatele smìøující 
k tomu, aby pøi pøijímání zamìstnancù do pracovnìprávního vztahu, pøi odborné 
pøípravì a pøíle�itosti dosáhnout funkèního nebo jiného postavení v zamìstnání, 
bylo dosa�eno rovnomìrného zastoupení mu�ù a �en, pokud k takovému 
opatøení existuje dùvod spoèívající v nerovnomìrném zastoupení mu�ù a �en 
u zamìstnavatele. Postup zamìstnavatele v�ak nesmí smìøovat v neprospìch 
zamìstnance opaèného pohlaví, jeho� kvality jsou vy��í ne� kvality souèasnì 
s ním pøijímaných zamìstnancù do pracovnìprávního vztahu. 

e) Pøímou diskriminací se rozumí jednání nebo opomenutí, kdy je, bylo, nebo by 
bylo, na základì rozli�ování podle vymezených diskriminaèních dùvodù (odst. c), 
se zamìstnancem zacházeno nevýhodnìji èi výhodnìji ne� s jiným 
zamìstnancem. 

f) Nepøímou diskriminací se rozumí jednání nebo opomenutí, kdy zdánlivì neutrální 
rozhodnutí, rozli�ování nebo postup zamìstnavatele znevýhodòuje èi zvýhodòuje 
zamìstnance vùèi jinému na základì rozli�ování podle vymezených 
diskriminaèních dùvodù (odst. c); nepøímou diskriminací z dùvodù zdravotního 
stavu je i odmítnutí nebo opomenutí pøijmout pøimìøená opatøení, která jsou 
v konkrétním pøípadì nezbytná, aby fyzická osoba se zdravotním posti�ením 
mìla pøístup k výkonu pracovní èinnosti a funkènímu nebo jinému postupu 
v zamìstnání. 

g) Obtì�ováním se rozumí jednání, které je zamìstnancem, jeho� se to týká, 
oprávnìnì vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urá�livé a jeho� zámìr nebo 
dùsledek vede ke sní�ení dùstojnosti fyzické osoby nebo k vytváøení 
nepøátelského, poni�ujícího nebo zneklidòujícího prostøedí na pracovi�ti. 

h) Sexuálním obtì�ováním se rozumí jednání sexuální povahy v jakékoliv formì, 
které je dotèeným zamìstnancem oprávnìnì vnímáno jako nevítané, nevhodné 
nebo urá�livé a jeho� zámìr nebo dùsledek vede ke sní�ení dùstojnosti fyzické 
osoby nebo k vytváøení nepøátelského, poni�ujícího nebo zneklidòujícího 
prostøedí na pracovi�ti nebo které mù�e být oprávnìnì vnímáno jako podmínka 
pro rozhodnutí, které ovlivní výkon práv a povinností vyplývajících 
z pracovnìprávních vztahù. 

i) Obtì�ování z dùvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického 
pùvodu, zdravotního posti�ení, vìku, nábo�enství èi víry a sexuální obtì�ování 
se pova�uje za diskriminaci. 

j) Shora uvedenou zásadou rovného zacházení a zákazem diskriminace se øídí 
i jednání zamìstnavatele a budoucího zamìstnance pøed uzavøením pracovní 
smlouvy.  

k) Nikdo nesmí výkonu práv a povinností vyplývajících z pracovnìprávních vztahù 
zneu�ívat na újmu jiného úèastníka pracovnìprávního vztahu nebo k poni�ování 
jeho lidské dùstojnosti. 

l) Obì smluvní strany se zavazují v rámci svých mo�ností napomáhat uvádìní 
mezinárodní �Dohody evropských sociálních partnerù o násilí a obtì�ování na 
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pracovi�ti� do praxe, a to zejména pùsobením v oblasti prevence, a dùsledného 
øe�ení takového jednání ve v�ech jeho skrytých i otevøených formách s cílem 
zlep�ení mezilidských vztahù na pracovi�tích. 

m) Pokud zamìstnavatel má k dispozici (pøípadnì zøídí) pracovi�tì vhodná pro 
osoby se zdravotním posti�ením podle zákona o zamìstnanosti, nabídne 
pøednostnì tato pracovní místa svým i bývalým zamìstnancùm s odpovídajícím 
stupnìm posti�ení. 

n) Zamìstnavatel je povinen zabezpeèit, aby mladiství a v�ichni zamìstnanci, kteøí 
budou provádìt rizikové práce, byli vy�etøeni lékaøem pøed vstupem do 
pracovního pomìru. Dále je zamìstnavatel povinen zajistit, aby se zamìstnanci 
podrobili vstupní lékaøské prohlídce pøed uzavøením pracovní smlouvy. Toté� 
platí pro výkon èinností vymezených zvlá�tními pøedpisy. Zamìstnavatel je 
povinen sdìlit zamìstnancùm, který poskytovatel pracovnì pracovnìlékaøských 
slu�eb jim poskytuje tyto slu�by, jakým druhùm oèkování a jakým preventivním 
prohlídkám souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit. 
Zamìstnavatel je povinen umo�nit zamìstnancùm podrobit se tìmto oèkováním 
a úèastnit se lékaøských preventivních prohlídek a mimoøádných preventivních 
prohlídek v rozsahu stanoveném zvlá�tními právními pøedpisy nebo rozhodnutím 
pøíslu�ného orgánu hygienické slu�by. Zamìstnanci jsou povinni podrobit se 
stanoveným lékaøským vy�etøením. Zdravotní prohlídky zamìstnancù, vyplývající 
z právních pøedpisù nebo objednané zamìstnavatelem, uhradí v pøípadì, �e 
nebudou hrazeny zdravotní poji��ovnou, zamìstnavatel. 

o) Zamìstnavatel je povinen uzavøít nejpozdìji v den vzniku pracovního pomìru se 
zamìstnancem pracovní smlouvu ve smyslu § 34 ZP èi jinou smlouvu, ve které 
písemnì dohodne vedle nále�itostí uvedených v § 34 ZP dal�í podmínky, na 
kterých mají její úèastníci zájem. 

p) Pokud pracovní smlouva neobsahuje údaje o právech a povinnostech 
vyplývajících z pracovního pomìru, je zamìstnavatel povinen zamìstnance 
o nich písemnì informovat, a to nejpozdìji do jednoho mìsíce od vzniku 
pracovního pomìru; to platí i o zmìnách tìchto údajù. Informace musí 
obsahovat: 

1. jméno zamìstnance a název a sídlo zamìstnavatele, je-li právnickou osobou, 
nebo jméno a adresu zamìstnavatele, je-li fyzickou osobou, 

2. bli��í oznaèení druhu a místa výkonu práce, 

3. nárok na délku dovolené, popø. uvedení zpùsobu urèování nároku na 
dovolenou, 

4. údaj o výpovìdních dobách, 

5. údaj o mzdì a zpùsobu odmìòování, splatnosti mzdy, termínu výplaty mzdy, 
místu a zpùsobu vyplácení mzdy, 

6. stanovení týdenní pracovní doby a rozvr�ení pracovní doby, 

7. údaj o kolektivní smlouvì, která upravuje pracovní podmínky zamìstnance, 
a oznaèení úèastníkù této kolektivní smlouvy. 

q) Informace uvedené v odstavci p) pod body 3., 4., 6. mohou být nahrazeny 
odkazem na pøíslu�ný pracovnìprávní pøedpis nebo na kolektivní smlouvu nebo 
vnitøní pøedpis. 
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Povinnost písemnì informovat zamìstnance se nevztahuje na pracovní pomìry 
sjednané na dobu krat�í ne� jeden mìsíc. 

r) Pracovní pomìr na dobu urèitou mezi tými� úèastníky lze sjednat na dobu 
nepøesahující 3 roky. Tento pracovní pomìr mù�e být opakován nejvý�e dvakrát. 
Pokud mezi jednotlivými pracovními pomìry uplynula doba 3 let, k pøechozímu 
pracovnímu pomìru se nepøihlí�í. Za opakování pracovního pomìru uzavøeného 
na dobu urèitou se pova�uje i jeho prodlou�ení. V podnikových kolektivních 
smlouvách lze dohodnout okruh zamìstnancù, se kterými nelze sjednat pracovní 
pomìr na dobu urèitou. 

Èlánek 15 

Pracovní doba 

a) Délka pracovní doby èiní nejvý�e 40 hodin týdnì. 

b) Délka pracovní doby zamìstnancù 

1. pracujících v podzemí pøi tì�bì uhlí, rud a nerudných surovin, v dùlní 
výstavbì a na báòských pracovi�tích geologického prùzkumu, èiní nejvý�e 
37,5 hodiny týdnì, 

2. s tøísmìnným a nepøetr�itým pracovním re�imem èiní nejvý�e 37,5 hodiny 
týdnì, 

3. s dvousmìnným pracovním re�imem èiní nejvý�e 38,75 hodiny týdnì, 

4. mlad�ích 18 let je upravena ZP, 

5. vykonávajících práce na pracovi�tích s chemickými karcinogeny a práce 
v pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity èiní nejvý�e 33,5 
hodiny týdnì. 

      Stanovená týdenní pracovní doba je pracovní doba podle odstavcù a) a b).  

c) V podnikových kolektivních smlouvách lze dohodnout zkrácení pracovní doby 
bez sní�ení mzdy. 

d) Pracovní doba se zpravidla rozvrhuje do pìtidenního pracovního týdne. 
O hromadném rozvr�ení týdenní pracovní doby rozhoduje zamìstnavatel po 
projednání s odborovou organizací. 

e) Prùmìrná týdenní pracovní doba bez práce pøesèas nesmí u nerovnomìrného 
rozvr�ení pracovní doby pøekroèit v prùmìru stanovenou týdenní pracovní dobu 
za období, které mù�e èinit nejvý�e 26 týdnù po sobì jdoucích. V podnikových 
kolektivních smlouvách lze sjednat toto období nejvý�e na 52 týdnù po sobì 
jdoucích. 

f) Délka smìny nesmí pøesáhnout 12 hodin. 

g) Zamìstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh stanovené týdenní 
pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho zmìnou zamìstnance nejpozdìji 
dva týdny a v pøípadì konta pracovní doby jeden týden pøed zaèátkem období, 
na nì� je pracovní doba nerovnomìrnì rozvr�ena, pokud se nedohodne se 
zamìstnancem na jiné dobì seznámení. 

h) Konkrétní podmínky pro uplatòování pru�né pracovní doby stanoví 
zamìstnavatel v pracovním øádu a s tìmito podmínkami je povinen zamìstnance 
pøedem seznámit. 
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i) Zamìstnavatel je povinen poskytnout zamìstnanci nejdéle po �esti hodinách 
nepøetr�ité práce pracovní pøestávku na jídlo a oddech v trvání nejménì 
30 minut; mladistvým musí být tato pøestávka poskytnuta nejdéle po ètyøech a pùl 
hodinách nepøetr�ité práce. 

Poskytnuté pøestávky na jídlo a oddech se nezapoèítávají do pracovní doby. 

j) Zamìstnancùm, pøi jejich� práci dochází ke zvlá�� silnému zneèi�tìní, mù�e být 
èást doby potøebná k osobní oèistì po skonèení práce zapoèítávána do pracovní 
doby. 

Okruh zamìstnancù a rozsah doby potøebné k osobní oèistì, který bude 
zapoèítán do pracovní doby, bude dohodnut v podnikových kolektivních 
smlouvách nebo stanoven ve vnitøním pøedpisu. 

k) Zamìstnavatelé mohou poskytnout zamìstnancùm, na které se nevztahuje 
obecná právní úprava a kteøí jsou vystaveni extrémním teplotám, dal�í pøestávky 
v práci. 

V podnikových kolektivních smlouvách lze sjednat nebo ve vnitøním pøedpisu 
stanovit podmínky, rozsah a okruh zamìstnancù, kterých se to bude týkat. 

l) Opatøení týkající se hromadné úpravy pracovní doby, práce pøesèas, mo�nost 
naøizovat práci ve dnech pracovního klidu a noèní práci se zøetelem na 
bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci je zamìstnavatel povinen pøedem 
projednat s odborovou organizací (§ 99 ZP). 

Èlánek 16 

Práce pøesèas 

a) Prací pøesèas je práce konaná zamìstnancem na pøíkaz zamìstnavatele nebo 
s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z pøedem 
stanoveného rozvr�ení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních 
smìn. 

Prací pøesèas není, napracovává-li zamìstnanec prací konanou nad stanovenou 
týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu zamìstnavatel poskytl na jeho 
�ádost. 

b) Práci pøesèas mù�e zamìstnavatel naøídit jen ve výjimeèných pøípadech, jde-li 
o vá�né provozní dùvody, naøízená práce pøesèas nesmí u zamìstnance èinit 
více ne� osm hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendáøním roce. 

c) Konat práce nad uvedený rozsah lze pouze výjimeènì, pokud k výkonu takové 
práce dá souhlas zamìstnanec. Celkový rozsah práce pøesèas nesmí èinit 
v prùmìru více ne� osm hodin týdnì. 

d) V podnikové kolektivní smlouvì lze stanovit ni��í rozsah práce pøesèas, k jejímu� 
výkonu dá souhlas zamìstnanec, ne� stanoví ZP. 

e) Celkový rozsah práce pøesèas nesmí èinit v prùmìru více ne� 8 hodin týdnì 
v období, které mù�e èinit nejvý�e 26 týdnù po sobì jdoucích. 

f) V podnikové kolektivní smlouvì lze stanovit období, ve kterém práce pøesèas 
nesmí v prùmìru pøekroèit osm hodin týdnì, a� na 52 týdnù po sobì jdoucích. 

g) Prací pøesèas nesmí zamìstnavatel zamìstnávat: 

· mladistvé, 
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· tìhotné zamìstnankynì, 

· zamìstnance, u nich� byla zkrácena pracovní doba ze zdravotních dùvodù 
bez sní�ení mzdy, 

· zamìstnance, pokud by výkon práce pøesèas byl v rozporu s pøedpisy 
o zaji�tìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci nebo s lékaøským 
posudkem. 

h) Práci pøesèas nesmí zamìstnavatel naøídit: 

· zamìstnankyním a zamìstnancùm, kteøí peèují o dítì mlad�í ne� 1 rok, 

· zamìstnancùm s krat�í pracovní dobou (§ 78 odst. 1 písm. i) ZP). Prací 
pøesèas je u nich práce pøesahující stanovenou týdenní pracovní dobu. 

i) Se zamìstnanci lze pøi sjednání jejich mzdy dohodnout, �e její vý�e byla 
sjednána s pøihlédnutím k práci pøesèas v rozsahu podle odstavce b) tohoto 
èlánku. 

Èlánek 17 

Noèní práce 

a) Noèní práce je práce konaná v noèní dobì. Noèní doba je doba mezi 22. a 6. 
hodinou. 

b) Zamìstnancem pracujícím v noci se rozumí zamìstnanec, který odpracuje 
bìhem noèní doby nejménì 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po 
sobì jdoucích v prùmìru alespoò jednou týdnì v období, uvedeném v § 94 odst. 
1 ZP. 

c) Délka smìny zamìstnance pracujícího v noci nesmí pøekroèit osm hodin v rámci 
24 hodin po sobì jdoucích, není-li to z provozních dùvodù mo�né, je 
zamìstnavatel povinen rozvrhnout stanovenou týdenní pracovní dobu tak, aby 
prùmìrná délka smìny nepøekroèila osm hodin v období nejdéle dvaceti �esti 
týdnù po sobì jdoucích, pøièem� pøi výpoètu prùmìrné délky smìny 
zamìstnance pracujícího v noci se vychází z pìtidenního pracovního týdne. 

d) Noèní práci nesmí konat mladiství, s výjimkou podle § 245 odst. 1) ZP. 

e) Po�ádá-li tìhotná �ena pracující v noci o zaøazení na denní práci, je 
zamìstnavatel povinen její �ádosti vyhovìt. Obdobnì to platí o matkách do 
konce devátého mìsíce po porodu a �enách, které kojí. 

f) Zamìstnavatelé jsou povinni zajistit, aby zamìstnanec pracující v noci byl 
vy�etøen lékaøem 

1. pøed zaøazením na noèní práci, 

2. pravidelnì podle potøeby, nejménì v�ak jednou roènì, 

3. kdykoliv bìhem zaøazení na noèní práci pro zdravotní poruchy vyvolané 
výkonem noèní práce, pokud o to zamìstnanec po�ádá. 

Úhradu poskytnuté zdravotní péèe nelze po zamìstnanci po�adovat. 
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Èlánek 18 

Pracovní pohotovost 

a) Pracovní pohotovost a její rozsah mù�e zamìstnavatel na zamìstnanci 
po�adovat, jen jestli�e se o tom se zamìstnancem písemnì dohodne. Pracovní 
pohotovost mù�e být konána jen na jiném místì dohodnutém se zamìstnancem, 
odli�ném od pracovi�� zamìstnavatele. 

b) Za výkon práce v dobì pracovní pohotovosti pøíslu�í zamìstnanci mzda, výkon 
práce v rámci pracovní pohotovosti nad rozsah stanovené týdenní pracovní doby 
je prací pøesèas a zahrnuje se do limitù práce pøesèas. 

c) Pracovní pohotovost, pøi které k výkonu práce nedojde, se do pracovní doby 
nezapoèítává. 

Èlánek 19 

Zamìstnavatel je povinen vést u jednotlivých zamìstnancù evidenci s vyznaèením 
zaèátku a konce  

a) odpracované smìny (§ 78 odst. 1 písm. c) ZP) 

b) práce pøesèas (§ 78 odst. 1 písm. i), § 93 ZP) 

c) dal�í dohodnuté práce pøesèas (§ 93 odst. 3 ZP) 

d) noèní práce (§ 94 ZP) 

e) doby v dobì pracovní pohotovosti (§ 95 odst. 2 ZP) 

 

a vyznaèením pracovní pohotovosti, kterou zamìstnanec dr�el. 
 
Zamìstnavatel je povinen dále vést evidenci práce konané na pracovi�tích se 
zvý�eným ohro�ením zdraví (rizikové práce) podle zák. è. 258/2000 Sb., o ochranì 
veøejného zdraví. 

Na �ádost zamìstnance je zamìstnavatel povinen umo�nit zamìstnanci nahlédnout 
do evidence jeho pracovní doby a poøizovat si z ní výpisy, popøípadì stejnopisy na 
náklady zamìstnavatele. 

Èlánek 20 

Dovolená  

a) Výmìra dovolené èiní 4 týdny v kalendáøním roce. V podnikových kolektivních 
smlouvách lze stanovit vy��í výmìru dovolené. 

b) Dodatková dovolená se poskytne za podmínek a v rozsahu stanoveném v § 215 
ZP. 

c) Zamìstnancùm 
- vykonávajícím práci v nerovnomìrnì rozvr�ené pracovní dobì, která obsahuje 

rozvrh smìn del�í ne� 9 hodin, nebo 
- vykonávajícím práci v kontu pracovní doby, nebo 
- jejich� práce podstatnì závisí na povìtrnostních vlivech, 

 
pøíslu�í za ka�dý týden dovolené èerpané v období s ni��í potøebou práce dal�í 
dovolená v trvání dvou dnù, nejvý�e v�ak jeden týden. 
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d) Nástup dovolené zamìstnancù s nerovnomìrnì rozvr�enou pracovní dobou 
urèuje zamìstnavatel zpravidla na období s ni��í potøebou práce. Bli��í podmínky 
nástupu dovolené lze sjednat v podnikové kolektivní smlouvì. 

Pro úèely dal�í dovolené se stanovuje období s ni��í potøebou práce na období 
od 1. prosince do 31. bøezna, pokud v podnikové kolektivní smlouvì není 
dohodnuto jiné období. 

V období s ni��í potøebou práce nesmí pøeru�ení výkonu práce v kalendáøním 
mìsíci pøesáhnout 15 pracovních dní. 

Podmínkou uplatnìní práva na dal�í dovolenou zamìstnancù je vymezení 
okruhu zamìstnancù a definování dal�ích podmínek èerpání této dovolené 
v podnikové kolektivní smlouvì, nebo jejich stanovení zamìstnavatelem ve 
vnitøním pøedpisu. 

e) Dobu èerpání dovolené urèuje zamìstnavatel podle rozvrhu èerpání dovolených 
stanoveného s pøedchozím souhlasem odborové organizace tak, aby si 
zamìstnanec mohl dovolenou vyèerpat zpravidla vcelku a do konce kalendáøního 
roku. Pøi stanovení rozvrhu èerpání dovolené je nutno pøihlí�et k provozním 
úkolùm zamìstnavatele a k oprávnìným zájmùm zamìstnance. 

f) Poskytuje-li se zamìstnanci dovolená v nìkolika èástech, musí alespoò jedna 
èást èinit nejménì dva týdny, pokud se zamìstnanec se zamìstnavatelem 
nedohodne jinak. 

g) Zamìstnavatel je povinen urèit a umo�nit zamìstnanci, jeho� pracovní pomìr 
k nìmu trval po celý kalendáøní rok, èerpání alespoò 4 týdnù dovolené 
v kalendáøním roce, pokud na nì má nárok. 

h) Zamìstnavatel mù�e v dohodì s odborovou organizací urèit hromadné èerpání 
dovolené, jestli�e je to nutné z provozních dùvodù. Èerpání hromadné dovolené 
nesmí èinit více ne� dva týdny. 

Nástup hromadné dovolené je zamìstnavatel povinen oznámit zamìstnancùm 
pøed jejím poèátkem v termínech dohodnutých v podnikové kolektivní smlouvì. 
Tato doba nesmí být krat�í ne� 2 mìsíce. 

i) Èerpá-li dovolenou zamìstnanec s pracovní dobou nerovnomìrnì rozvr�enou na 
jednotlivé týdny nebo na období celého kalendáøního roku, pøíslu�í mu tolik 
pracovních dnù dovolené, kolik jich podle rozvr�ení pracovní doby na dobu jeho 
dovolené pøipadá v celoroèním prùmìru. 

j) Není-li èerpání dovolené urèeno nejpozdìji do 30. èervna následujícího 
kalendáøního roku, má právo urèit èerpání dovolené rovnì� zamìstnanec. 

Èlánek 21 

Pøeká�ky v práci 

Dùle�ité osobní pøeká�ky v práci 

a) Zamìstnavatel poskytne zamìstnanci pracovní volno s náhradou mzdy nad 
rozsah uvedený v naø. vl. è. 590/2006 Sb., kterým se provádí ZP, a to: 

· dal�í den pøi úmrtí man�ela, druha nebo dítìte, se kterým �il v dobì úmrtí ve 
spoleèné domácnosti, 
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· dal�í tøi dny v kalendáøním roce k doprovodu zdravotnì posti�eného dítìte 
nebo rodinného pøíslu�níka, který se zamìstnancem �ije ve spoleèné 
domácnosti, do zaøízení sociální péèe nebo internátní �koly pro mláde� 
vy�adující zvlá�tní péèi; pracovní volno se poskytne jen jednomu z rodinných 
pøíslu�níkù, 

· dal�í den na vlastní svatbu za pøedpokladu, �e jde o dva dny po sobì jdoucí, 
které jsou podle rozvrhu smìn pracovními dny zamìstnance. 

b) V podnikových kolektivních smlouvách lze dále dohodnout dal�í pracovní volno 
i z jiných vá�ných dùvodù, zejména 

· k vlastní promoci zamìstnance, 

· k pøestìhování zamìstnance, který má vlastní bytové zaøízení, 

· pøi narození dítìte man�elce (dru�ce), 

· s náhradou mzdy dal�í dva dny v mìsíci po dobu výpovìdní doby k vyhledání 
nového zamìstnání pøed skonèením pracovního pomìru, ke kterému dochází 
z organizaèních dùvodù (§ 52 písm. a), b), c) ZP), pokud zamìstnavatel 
zamìstnanci nenabídl odpovídající zamìstnání ve smyslu pøíslu�ných 
ustanovení ZP. 

Èlánek 22 

A. Ukonèení pracovního pomìru 
 

Zamìstnavatel mù�e dát zamìstnanci výpovìï jen z tìchto dùvodù: 

a) ru�í-li se zamìstnavatel nebo jeho èást, 

b) pøemis�uje-li se zamìstnavatel nebo jeho èást, 

c) stane-li se zamìstnanec nadbyteèným vzhledem k rozhodnutí zamìstnavatele 
nebo pøíslu�ného orgánu o zmìnì jeho úkolù, technického vybavení, o sní�ení 
stavu zamìstnancù za úèelem zvý�ení efektivnosti práce nebo o jiných 
organizaèních zmìnách, 

d) nesmí-li zamìstnanec podle lékaøského posudku, vydaného poskytovatelem 
pracovnìlékaøských slu�eb, nebo rozhodnutím pøíslu�ného správního úøadu, který 
lékaøský posudek pøezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, 
onemocnìní nemocí z povolání nebo pro ohro�ení touto nemocí, anebo dosáhl-li 
na pracovi�ti urèeném rozhodnutím pøíslu�ného orgánu ochrany veøejného zdraví 
nejvy��í pøípustné expozice, 

e) pozbyl-li zamìstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékaøského 
posudku, vydaného poskytovatelem pracovnìlékaøských slu�eb, nebo 
rozhodnutím pøíslu�ného správního úøadu, který lékaøský posudek pøezkoumává, 
dlouhodobì zdravotní zpùsobilost, 

f) nesplòuje-li zamìstnanec pøedpoklady stanovené právními pøedpisy pro výkon 
sjednané práce nebo nesplòuje-li bez zavinìní zamìstnavatele po�adavky pro 
øádný výkon této práce; spoèívá-li nesplòování tìchto po�adavkù 
v neuspokojivých pracovních výsledcích, je mo�né zamìstnanci z tohoto dùvodu 
dát výpovìï, jen jestli�e byl zamìstnavatelem v dobì posledních 12 mìsícù 
písemnì vyzván k jejich odstranìní a zamìstnanec je v pøimìøené dobì 
neodstranil, 
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g) jsou-li u zamìstnance dány dùvody, pro které by s ním zamìstnavatel mohl 
okam�itì zru�it pracovní pomìr, nebo pro záva�né poru�ení povinností 
vyplývajících z právních pøedpisù vztahujících se k zamìstnancem vykonávané 
práci; pro soustavné ménì záva�né poru�ování povinností vyplývajícící 
z právních pøedpisù vztahujících se k vykonávané práci je mo�né dát 
zamìstnanci výpovìï, jestli�e byl v dobì posledních 6 mìsícù v souvislosti 
s poru�ením povinností vyplývajících z právních pøedpisù vztahujících se 
k vykonávané práci písemnì upozornìn na mo�nost výpovìdi, 

h) poru�í-li zamìstnanec zvlá�� hrubým zpùsobem jinou povinnost zamìstnance 
stanovenou v § 301a ZP. 
 
B. Hromadné propou�tìní 

Pokud dojde u zamìstnavatele k hromadnému propou�tìní zamìstnancù v souladu 
s § 62 ZP, je zamìstnavatel povinen 

1. pøed podáním výpovìdi jednotlivým zamìstnancùm o svém zámìru vèas, 
nejpozdìji 30 dnù pøedem, písemnì informovat odborovou organizaci, rovnì� je 
povinen informovat o: 

- dùvodech hromadného propou�tìní, poètu a profesním slo�ení zamìstnancù, 
kteøí mají být propu�tìni, 

- poètu a profesním slo�ení zamìstnancù, kteøí jsou u zamìstnavatele 
zamìstnáni, 

- dobì, v ní� se má hromadné propou�tìní uskuteènit, 

- hlediscích navr�ených pro výbìr zamìstnancù, kteøí mají být propu�tìni, 

- odstupném, popøípadì dal�ích právech propu�tìných zamìstnancù, která lze 
dohodnout v podnikové kolektivní smlouvì; 

2. souèasnì písemnì informovat pøíslu�ný úøad práce o opatøeních shora 
uvedených, zejména o dùvodech tìchto opatøení, o celkovém poètu 
zamìstnancù, o poètu a struktuøe zamìstnancù, jich� se tato opatøení mají týkat, 
o období, v jeho� prùbìhu dojde k hromadnému propou�tìní, o navr�ených 
hlediscích pro výbìr propou�tìných zamìstnancù a o zahájení jednání 
s odborovou organizací. Jedno vyhotovení této písemné informace doruèí 
odborové organizaci; 

3. prokazatelnì doruèit pøíslu�nému úøadu práce písemnou zprávu o svém 
rozhodnutí o hromadném propou�tìní a výsledcích jednání s odborovou 
organizací. Jedno vyhotovení této zprávy doruèí odborové organizaci. Odborová 
organizace má právo se k písemné zprávì zamìstnavatele samostatnì vyjádøit a 
toto vyjádøení doruèit pøíslu�nému úøadu práce; 

4. v pøípadì, �e u nìj není ustavena nebo nepùsobí odborová organizace, plnit 
povinnosti uvedené shora pod body 1., 2., 3. vùèi ka�dému zamìstnanci, jeho� 
se hromadné propou�tìní týká; 

5. sdìlit zamìstnanci den doruèení písemné zprávy zamìstnavatele úøadu práce 
podle bodu 3. 

Pracovní pomìr hromadnì propou�tìného zamìstnance skonèí výpovìdí nejdøíve 
po uplynutí doby 30 dnù od doruèení písemné zprávy zamìstnavatele podle odst. 3. 
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pøíslu�nému úøadu práce, leda�e zamìstnanec prohlásí, �e na prodlou�ení 
pracovního pomìru netrvá. 

 

C. Odstupné a rekvalifikace 

a) Zamìstnanci, u nìho� dochází k rozvázání pracovního pomìru výpovìdí danou 
zamìstnavatelem z dùvodù uvedených v § 52 písm. a) a� c) ZP, nebo dohodou 
z tých� dùvodù, pøíslu�í pøi skonèení pracovního pomìru odstupné: 

1. u zamìstnancù, jejich� pracovní pomìr u zamìstnavatele trval ménì ne� 1 
rok, ve vý�i jednonásobku prùmìrného mìsíèního výdìlku, 

2. u zamìstnancù, jejich� pracovní pomìr u zamìstnavatele trval alespoò 1 rok 
a ménì ne� 2 roky, ve vý�i dvojnásobku prùmìrného mìsíèního výdìlku, 

3. u zamìstnancù jejich� pracovní pomìr u zamìstnavatele trval alespoò 2 roky, 
ve vý�i trojnásobku prùmìrného mìsíèního výdìlku; 

Zamìstnanci, u nìho� dochází k rozvázání pracovního pomìru výpovìdí danou 
zamìstnavatelem z dùvodù uvedených v § 52 písm. d) ZP nebo dohodou z tých� 
dùvodù, pøíslu�í pøi skonèení pracovního pomìru odstupné ve vý�i nejménì 
dvanáctinásobku prùmìrného mìsíèního výdìlku. To v�ak neplatí, pokud se 
zamìstnavatel zcela zprostí odpovìdnosti za pracovní úraz nebo nemoc 
z povolání, které mají za následek, �e zamìstnanec nemù�e konat dosavadní 
práci. 

Pøi rozvázání pracovního pomìru dohodou pøed uplynutím výpovìdní doby bude 
zamìstnanci poskytnuto odstupné ve vý�i prùmìrného mìsíèního výdìlku za 
ka�dý celý mìsíc nevyèerpané výpovìdní doby, a to i v pøípadì, kdy dohodì 
nepøedcházela výpovìï. 

b) Zamìstnancùm, kteøí pracují pod zemí hornickým zpùsobem a jsou uvolòováni 
z pracovi�� z dùvodù dosa�ení nejvy��í pøípustné expozièní doby, nabídne 
zamìstnavatel podle svých mo�ností nové pracovní zaøazení pøimìøené jejich 
zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Není-li to mo�né, zprostøedkuje pro nì 
rekvalifikaci, projeví-li o to zamìstnanci zájem. Pokud zamìstnanci nebudou 
ochotni pøejít na jiné pracovní místo ani pøistoupit na rekvalifikaci na jinou práci, 
kterou jim zamìstnavatel mù�e nabídnout, je dán výpovìdní dùvod podle ust. 
§ 52 písm. c) ZP. 

 

D. Okam�ité zru�ení pracovního pomìru 

Zamìstnavatel mù�e vyjímeènì pracovní pomìr okam�itì zru�it jen tehdy, 

a) byl-li zamìstnanec pravomocnì odsouzen pro úmyslný trestný èin 
k nepodmínìnému trestu odnìtí svobody na dobu del�í ne� 1 rok, nebo byl-li 
pravomocnì odsouzen pro úmyslný trestný èin spáchaný pøi plnìní pracovních 
úkolù nebo v pøímé souvislosti s ním k nepodmínìnému trestu odnìtí svobody na 
dobu nejménì 6 mìsícù, 

b) poru�il-li zamìstnanec povinnosti vyplývající z právních pøedpisù vztahujících se 
k jím vykonávané práci zvlá�� hrubým zpùsobem. 
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Zamìstnavatel nesmí okam�itì zru�it pracovní pomìr s  tìhotnou zamìstnankyní, 
zamìstnankyní na mateøské dovolené, zamìstnancem nebo zamìstnankyní, kteøí 
èerpají rodièovskou dovolenou. 

Èlánek 23 

Péèe o kvalifikaci zamìstnancù a její zvy�ování 

a) Zamìstnavatel bude podle svých potøeb a mo�ností peèovat o odborný rozvoj 
zamìstnancù zejména za�kolováním, zauèováním, odbornou praxí absolventù 
�kol, prohlubováním a zvy�ováním kvalifikace. 

b) Pracovní úlevy, hmotné zabezpeèení a dal�í podmínky týkající se zvy�ování 
kvalifikace øe�í § 232 a § 233 ZP, pøièem� dal�í podmínky uzavøení kvalifikaèní 
dohody mezi zamìstnancem a zamìstnavatelem ohlednì zvy�ování kvalifikace, 
pøípadnì i prohlubování kvalifikace, øe�í § 234 a § 235 ZP. 

c) V podnikových kolektivních smlouvách lze dohodnout bli��í (výhodnìj�í) 
podmínky posuzování pracovních úlev do tohoto procesu zaøazených 
zamìstnancù a úhrady nákladù zamìstnanci. 

 

E. Zamìstnanost 

Èlánek 24 

a) Zamìstnavatel bude zaji��ovat plnìní svých úkolù pøedev�ím zamìstnanci 
v pracovním pomìru. 

b) Zamìstnavatel bude uzavírat dohody o pracích konaných mimo pracovní pomìr 
nebo dohody o doèasném pøidìlení zamìstnancù agentury práce jen 
v pøípadech, kdy potøebu práce v potøebné specializaci nebo mno�ství nebude 
mo�né nebo úèelné zajistit zamìstnanci v pracovním pomìru. 

c) V souvislosti s vytváøením potøebných podmínek pro zaji�tìní zamìstnanosti 
a dosa�ení její efektivity se smluvní strany dohodly, �e zamìstnavatel projedná 
s odborovou organizací zásady podnikové personální politiky. 

Èlánek 25 

Smluvní strany se zavazují: 

a) aktivnì pùsobit na formování systému vzdìlávání ve stavebnictví, zejména 
v uèòovských oborech, na úrovni státních orgánù a orgánù samospráv, 

b) podporovat spolupráci støedních odborných �kol s podnikateli ve stavebnictví pøi 
získávání uèòù, jejich umís�ování a spoleèné výuce, 

c) spoleènì vytváøet pozitivní obraz stavebnictví ve veøejnosti a k tomuto cíli ve své 
pùsobnosti vyu�ívat sdìlovacích prostøedkù a dal�ích forem propagace odvìtví, 

d) sledovat a vyhodnocovat úspì�nost získávání nových zamìstnancù pro 
stavebnictví a podmínky jejich uplatòování, 

e) prostøednictvím Regionálních pracovi�� SPS a zamìstnancù OS spoleènì 
projednávat s úøady práce øe�ení aktivní politiky zamìstnanosti stavebních 
profesí podle specifických podmínek jednotlivých regionù. 
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Èlánek 26 

Závislá práce mù�e být vykonávána výluènì v pracovnìprávním vztahu podle 
ust. § 2 ZP. Základními pracovnìprávními vztahy podle ZP jsou pracovní pomìr 
a právní vztahy zalo�ené dohodami o pracích konaných mimo pracovní pomìr. 

Èlánek 27 

Pøi skonèení pracovního pomìru výpovìdí podle § 52 písm. a), b), c), d), e) ZP nebo 
dohodou z tých� dùvodù lze na základì �ádosti zamìstnance odlo�it splácení 
finanèních pohledávek zamìstnavatele vùèi zamìstnanci po dobu, kdy je 
zamìstnanec veden v evidenci uchazeèù o zamìstnání u úøadu práce. 

Èlánek 28 

Zamìstnavatel podle svých mo�ností a potøeb zajistí rekvalifikaci zamìstnancù 
z dùvodù jejich nového pracovního zaøazení, které je dùsledkem organizaèních 
zmìn u zamìstnavatele nebo ke kterému do�lo v souvislosti s pracovním úrazem 
nebo nemocí z povolání. 

 

F. Mzdy, náhrady mzdy, ostatní náhrady a odmìòování 

Èlánek 29 

Základní zásady 

Mzda se sjednává v kolektivní smlouvì, pracovní smlouvì nebo v jiné smlouvì, 
popøípadì ji zamìstnavatel stanoví vnitøním pøedpisem nebo mzdovým výmìrem.  

Mzda musí být sjednána písemnì pøed výkonem práce, za kterou tato mzda pøíslu�í. 

Èlánek 30 

Mzdový vývoj 

Smluvní strany, vìdomy si odpovìdnosti za rozvoj odvìtví, stabilizaci 
kvalifikovaných zamìstnancù a zachování sociálního smíru, se dohodly, �e 
pøimìøenì k výkonnosti jednotlivých zamìstnavatelù budou podporovat rùst reálných 
mezd. Rùst mezd je pøedmìtem zejména podnikového kolektivního vyjednávání a je 
odvislý zejména od rùstu produktivity práce a míry inflace. 

Èlánek 31 

Stejná mzda za stejnou práci a za práci stejné hodnoty 

a) Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty pøíslu�í v�em zamìstnancùm 
u zamìstnavatele stejná mzda nebo odmìna z dohody. 

b) Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo 
srovnatelné slo�itosti, odpovìdnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných 
nebo srovnatelných pracovních podmínkách, pøi stejné nebo srovnatelné 
pracovní výkonnosti a výsledcích práce. 

c) Slo�itost, odpovìdnost a namáhavost práce se posuzuje podle vzdìlání 
a praktických znalostí a dovedností potøebných pro výkon této práce, podle 
slo�itosti pøedmìtu práce a pracovní èinnosti, podle organizaèní a øídící 
nároènosti, podle míry odpovìdnosti za �kody, zdraví a bezpeènost, podle 
fyzické, smyslové a du�evní zátì�e a pùsobení negativních vlivù práce. 
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d) Pracovní podmínky se posuzují podle obtí�nosti pracovních re�imù vyplývajících 
z rozvr�ení pracovní doby, napøíklad do smìn, dnù pracovního klidu, na práci 
v noci nebo práci pøesèas, podle �kodlivosti nebo obtí�nosti dané pùsobením 
jiných negativních vlivù pracovního prostøedí a podle rizikovosti pracovního 
prostøedí. 

e) Pracovní výkonnost se posuzuje podle intenzity a kvality provádìných prací, 
pracovních schopností a pracovní zpùsobilosti a výsledky práce se posuzují 
podle mno�ství a kvality. 

Èlánek 32 

Zaøazování zamìstnancù 

a) Podkladem pro zaøazování zamìstnancù do pøíslu�ného tarifního stupnì je, pøi 
uplatnìní dvanáctistupòového systému, NSP (Národní soustava povolání) a v ní 
uvedené pøíklady prací. 

b) Uplatní-li zamìstnavatel odli�ný tarifní systém, bude zaøazovat zamìstnance do 
tarifních stupòù na základì sjednaného druhu práce a v souladu s pøíklady 
pracovních èinností uvedenými v podnikovém katalogu pracovních èinností nebo 
jiném pøedpisu upravujícím zaøazování pracovních èinností. 

Èlánek 33 

Tarifní soustava 

a) Pøi odmìòování zamìstnancù budou zamìstnavatelé vycházet z této tarifní 
soustavy a dal�ích podmínek dále uvedených. 

Vý�e mzdového tarifu v jednotlivých stupních je minimální a v podnikových 
kolektivních smlouvách mù�e být dohodnuto pouze navý�ení. 

Minimální mzdové tarify  

Tarifní 
stupeò 

40 hod./týden 

Mzdový tarif 
( Kè/hodina ) 

38,75 hod./týden 

Mzdový tarif 
( Kè/hodina ) 

37,5 hod./týden 

Mzdový tarif 
( Kè/hodina ) 

Mzdový tarif 
(Kè/mìsíc) 

1 79,80 82,40 85,10 13 350 

2 81,00 83,60 86,40 13 800 

       3 83,00 85,70 88,50 14 400 

4 88,00 90,80 93,90 15 450 

5 93,00 96,00 99,20 16 850 

6 98,00 101,20 104,50 18 150 

7 106,00 109,40 113,10 19 900 

8   

 

  21 600 

9   

 

  23 200 

10   

 

  25 250 

11   

 

  27 450 

12   

 

  29 600 
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b) Uplatnìní jiné tarifní soustavy: 

V pøípadì, �e zamìstnavatel po projednání s odborovou organizací, nebo podle 
vnitøního pøedpisu, uplatní odli�nou tarifní soustavu s ni��ím nebo vy��ím poètem 
stupòù, nejni��í stupeò musí svojí hodnotou odpovídat nejménì hodnotì prvního 
tarifního stupnì uvedeného v èl. 33 odst. a). Ostatní stupnì stanoví tak, aby bylo 
mo�né kteroukoliv pou�ívanou pracovní èinnost ohodnotit mzdovým tarifem 
srovnatelným svou vý�í s uvedenou dvanáctistupòovou tarifní soustavou. 

Èlánek 34 

Mzda nebo náhradní volno za práci pøesèas 

a) Za dobu práce pøesèas v pracovním dni pøíslu�í zamìstnanci mzda, na kterou 
mu vzniklo za tuto dobu právo, a pøíplatek nejménì ve vý�i 25 % prùmìrného 
výdìlku. Jde-li o dny nepøetr�itého odpoèinku v týdnu, nejménì ve vý�i 40 % 
prùmìrného výdìlku. Zamìstnavatel a zamìstnanec se mohou dohodnout na 
poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané pøesèas místo pøíplatku. 

b) V podnikové kolektivní smlouvì lze dohodnout pøíplatky vy��í. 

c) Pokud mzda zamìstnance byla sjednána s pøihlédnutím k práci pøesèas, 
pøíplatky ke mzdì za pøesèasovou práci nenále�í. 

d) Neposkytne-li zamìstnavatel zamìstnanci náhradní volno za práci pøesèas, aè to 
bylo mezi zamìstnancem a zamìstnavatelem dohodnuto, v dobì tøí kalendáøních 
mìsícù po výkonu práce pøesèas nebo v jinak dohodnuté dobì, pøíslu�í 
zamìstnanci k dosa�ené mzdì pøíplatek podle odst. a). 

Èlánek 35 

Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek 

a) Za dobu práce ve svátek 

1. leden      28. záøí 

pondìlí velikonoèní (pohyblivý)  28. øíjen 

Velký pátek (pohyblivý)   17. listopad 

1. kvìten     24. prosinec 

8. kvìten     25. prosinec 

5. èervenec     26. prosinec 

6. èervenec 

pøíslu�í zamìstnanci dosa�ená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané 
ve svátek, které mu zamìstnavatel poskytne nejpozdìji do konce tøetího 
kalendáøního mìsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak 
dohodnuté dobì. Za dobu èerpání náhradního volna pøíslu�í zamìstnanci 
náhrada mzdy ve vý�i prùmìrného výdìlku. 

b) Zamìstnavatel se mù�e se zamìstnancem dohodnout na poskytnutí pøíplatku 
k dosa�ené mzdì, nejménì ve vý�i prùmìrného výdìlku místo náhradního volna. 

c) Zamìstnanci, který nepracoval proto, �e svátek pøipadl na jeho obvyklý pracovní 
den, pøíslu�í náhrada mzdy ve vý�i prùmìrného výdìlku nebo jeho èásti za mzdu 
nebo èást mzdy, která mu u�la v dùsledku svátku. 
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Èlánek 36 

Mzda a pøíplatek za práci ve ztí�eném pracovním prostøedí 

a) Za dobu práce ve ztí�eném pracovním prostøedí pøíslu�í zamìstnanci dosa�ená 
mzda a pøíplatek (naø. vl. è. 567/2006 Sb.). Vymezení ztí�eného pracovního 
prostøedí pro úèely odmìòování a vý�i pøíplatku stanoví vláda naøízením. 
Pøíplatek za práci ve ztí�eném pracovní prostøedí èiní nejménì 10 % èástky 
minimální mzdy. 

b) Za dobu konání zdravotnì vysoce rizikové práce za pou�ití izolaèních dýchacích 
pøístrojù (napø. dýchací pøístroje s kapalným kyslíkem, kovový skafandr, 
�áruvzdorný ochranný oblek, potápìèský pøístroj) pøíslu�í zamìstnanci dosa�ená 
mzda a pøíplatek nejménì ve vý�i 50 Kè za ka�dou zapoèatou hodinu. 

V podnikové kolektivní smlouvì lze dohodnout pøíplatky vy��í. 

Èlánek 37 

Mzda za noèní práci 

Za dobu noèní práce pøíslu�í zamìstnanci dosa�ená mzda a pøíplatek nejménì ve 
vý�i 10 % prùmìrného výdìlku. V podnikové kolektivní smlouvì lze dohodnout jinou 
minimální vý�i a zpùsob urèení pøíplatku. 

Èlánek 38 

Dal�í pøíplatky 

Pøíplatky za práci v odpolední smìnì, za vedení èet, za práci ve vý�kách, øidièùm, 
pøípadnì dal�í, mohou být dohodnuty v podnikových kolektivních smlouvách. 

Èlánek 39 

Mzda za práci v sobotu a v nedìli 

Za dobu práce v sobotu a v nedìli pøíslu�í zamìstnanci dosa�ená mzda a pøíplatek 
nejménì ve vý�i 10 % prùmìrného výdìlku. V podnikových kolektivních smlouvách 
lze sjednat jinou minimální vý�i a zpùsob urèení pøíplatku. 

Èlánek 40 

Odmìna za pracovní pohotovost 

Za dobu pracovní pohotovosti pøíslu�í zamìstnanci odmìna nejménì ve vý�i 15 % 
prùmìrného výdìlku, jde-li o den pracovního klidu, nejménì ve vý�i 25 % 
prùmìrného výdìlku. V podnikové kolektivní smlouvì lze dohodnout odmìnu vy��í. 

Èlánek 41 

Mzda pøi výkonu jiné práce 

Zamìstnanec byl pøeveden na jinou práci, ne� je sjednána, za ni� pøíslu�í ni��í 
mzda, z dùvodu �e 

1. pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékaøského posudku 
vydaného poskytovatelem pracovnìlékaøských slu�eb nebo rozhodnutí 
pøíslu�ného správního úøadu, který lékaøský posudek pøezkoumává, dlouhodobì 
zpùsobilosti konat dále dosavadní práci, 
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2. nesmí podle lékaøského posudku vydaného poskytovatelem pracovnìlékaøských 
slu�eb nebo rozhodnutí pøíslu�ného správního úøadu, který lékaøský posudek 
pøezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnìní nemocí 
z povolání nebo pro ohro�ení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovi�ti, 
urèeném rozhodnutím pøíslu�ného orgánu ochrany veøejného zdraví, nejvy��í 
pøípustné expozice, 

3. tìhotná zamìstnankynì, zamìstnankynì, která kojí, nebo zamìstnankynì-matka 
do konce devátého mìsíce po porodu koná práci, kterou nesmìjí být tyto 
zamìstnankynì zamìstnávány nebo která podle lékaøského posudku ohro�uje její 
tìhotenství nebo mateøství, 

4. podle lékaøského posudku vydaného poskytovatelem pracovnìlékaøských slu�eb 
nebo rozhodnutí pøíslu�ného správního úøadu v zájmu ochrany zdraví jiných 
fyzických osob pøed infekèním onemocnìním nesmí vykonávat dosavadní práci, 

5. byl pøeveden i bez svého souhlasu na dobu nezbytné potøeby na jinou práci, ne� 
byla sjednána, jestli�e to je tøeba k odvrácení mimoøádné události, �ivelní události 
nebo jiné hrozící nehody nebo zmírnìní jejich bezprostøedních následkù, a to na 
nezbytnì nutnou dobu. 

V pøípadech uvedených v odst. 2., 4. a 5 pøíslu�í zamìstnanci po dobu pøevedení 
doplatek ke mzdì do vý�e prùmìrného výdìlku, kterého dosahoval pøed pøevedením. 
(§ 139 odst. 1 písm. a) � c) ZP). 

Okruh dùvodù podle bodu 1. a� 5. lze v podnikové kolektivní smlouvì roz�íøit o dal�í 
dùvody pøevedení na jinou práci a pro tyto dùvody lze sjednat jinou vý�i doplatku ke 
mzdì. 

Èlánek 42 

Pøeká�ky v práci na stranì zamìstnavatele 

a) Nemù�e-li zamìstnanec konat práci pro pøechodnou závadu zpùsobenou 
poruchou na strojním zaøízení, kterou nezavinil, v dodávce surovin nebo 
pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo jinými podobnými provozními 
pøíèinami, jde o prostoj, a nebyl-li pøeveden na jinou práci, pøíslu�í mu náhrada 
mzdy ve vý�i 80 % prùmìrného výdìlku (§ 207 písm. a) ZP). 

b) Nemù�e-li zamìstnanec konat práci v dùsledku pøeru�ení práce zpùsobené 
nepøíznivými povìtrnostními vlivy a nebyl-li pøeveden na jinou práci, pøíslu�í mu 
náhrada mzdy nejménì ve vý�i 60 % prùmìrného výdìlku (§ 207 písm. b) ZP). 

Èlánek 43 

Mzdové formy 

V prùbìhu kolektivního vyjednávání jsou pøedmìtem projednávání mzdové formy 
a dal�í pohyblivé slo�ky mzdy. 

Èlánek 44 

Mno�ství práce a pracovní tempo 

a) Zamìstnavatel je povinen pøi urèení mno�ství po�adované práce a pracovního 
tempa vzít v úvahu fyziologické a neuropsychické mo�nosti zamìstnancù 
zaøazených k výkonu této práce, pøedpisy k zaji�tìní bezpeènosti a ochrany 



 

 23 

zdraví pøi práci a èas na pøirozené potøeby, jídlo a oddech. Mno�ství po�adované 
práce a pracovní tempo lze stanovit té� normou spotøeby práce. 

b) Zamìstnavatel je povinen zabezpeèit, aby podmínky podle odstavce a), 
popøípadì norma spotøeby práce, byla-li jím urèena, byly vytvoøeny pøed 
zahájením práce. 

c) Mno�ství po�adované práce a pracovní tempo, popøípadì zavedení nebo zmìnu 
normy spotøeby práce, urèuje zamìstnavatel, nejsou-li sjednány v kolektivní 
smlouvì, vnitøním pøedpisem. 

Èlánek 45 

Odmìny k �ivotním a pracovním výroèím 

Podmínky poskytování odmìn zamìstnancùm pøi pøíle�itosti jejich významných 
�ivotních nebo pracovních výroèí mohou být sjednány v podnikové kolektivní 
smlouvì nebo stanoveny vnitøním pøedpisem. Vý�e odmìny bude v�ak v�dy pøímo 
závislá na výkonu práce zamìstnance. 

Èlánek 46 

a) V podnikových kolektivních smlouvách lze dohodnout, �e zamìstnavatelé budou 
srá�et ze mzdy odborovì organizovaných zamìstnancù, za pøedpokladu jejich 
souhlasu, èlenské pøíspìvky odborové organizace, vyplývající z vyplacené mzdy 
nebo náhrady mzdy, a pøevádìt je na úèet odborové organizace. 

b) Bli��í podmínky potvrzení o vý�i sra�ených èlenských odborových pøíspìvkù 
èlenù, kteøí vyu�ijí daòové úlevy, lze dohodnout v podnikové kolektivní smlouvì. 

 
G. Bezpeènost práce, ochrana zdraví a pracovního prostøedí 

Èlánek 47 

Zamìstnavatelé se zavazují soustavnì vytváøet podmínky bezpeèné a zdravotnì 
nezávadné práce a za tím úèelem budou projednávat s odborovou organizací, pøíp. 
se zástupci zamìstnancù pro BOZP, v�echny otázky týkající se bezpeènosti 
a ochrany zdraví pøi práci. Vytvoøí v dohodì s odborovou organizací úèinný systém 
BOZP a zabezpeèí jeho realizaci. Systém musí obsahovat zejména: 

1. program výchovy a vzdìlávání v�ech zamìstnancù v oblasti BOZP, vèetnì 
zaji�tìní naplnìní seznamovací povinnosti ve smyslu platných právních pøedpisù, 

2. zhodnocení v�ech profesionálních rizik u zamìstnavatele a konkrétní opatøení 
k jejich pøedcházení, odstranìní, pøíp. k omezení jejich pùsobení s cílem 
minimalizace ohro�ení bezpeènosti a zdraví zamìstnancù, 

3. zpùsob soustavnì provádìné a prokazatelné kontroly stavu BOZP 
zamìstnavatelem, zejména: 

· zaji�tìní pravidelných kontrol, revizí, údr�by a oprav strojù a zaøízení 
v pøedepsaných lhùtách (vlastní regulativ), 

· zaji�tìní vhodnosti a nezávadnosti strojù, technických zaøízení, dopravních 
prostøedkù, pøístrojù a náøadí pro pøíslu�né práce ve smyslu pøíslu�ného 
právního pøedpisu, 
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· zaji�tìní zvlá�tní odborné zpùsobilosti obsluhy tam, kde je to právním 
pøedpisem stanoveno, 

· umístìní odpovídajících bezpeènostních znaèek a zavedení signálù 
poskytujících informace nebo instrukce týkající se BOZP vèetnì seznámení 
zamìstnancù, 

· zaji�tìní uspoøádání a vybavení pracovi�� a pracovního prostøedí tak, aby 
pracovní podmínky zamìstnancù odpovídaly bezpeènostním po�adavkùm 
a hygienickým limitùm, 

· dodr�ování zákazù nìkterých prací, 

· organizování prací a pracovních postupù podle právního pøedpisu, 

4. konkrétní odpovìdnost v�ech zamìstnancù za plnìní úkolù a povinností v oblasti 
BOZP; pøi jejich neplnìní se uplatní sní�ení pohyblivé slo�ky mzdy a� po její 
odnìtí, 

5. zpùsob �etøení pøíèin pracovních úrazù v souladu s platným právním pøedpisem 
a uplatnìní opatøení zabraòujících jejich opakování, vèetnì �etøení úrazù na 
pracovi�tích v zahranièí, pøièem� zamìstnavatel: 

· ohlásí vznik úrazu pøíslu�né odborové organizaci OS (smluvní strany 
doporuèují, aby v podnikových kolektivních smlouvách bylo uvedeno jméno 
a telefon odpovìdné osoby z pøíslu�né odborové organizace), 

· u smrtelných a záva�ných úrazù ohlásí událost svazové inspekci bezpeènosti 
práce; za záva�ný se pro tyto úèely pova�uje úraz, kdy po�kození zdraví 
vy�aduje hospitalizaci zamìstnance del�í ne� 5 dnù (§ 4 odst. 1 písm. c) 
naøízení vlády è. 201/2010 Sb.), 

6. zpùsob od�kodòování pracovních úrazù a nemocí z povolání a jejich 
projednávání v od�kodòovací komisi, která bude k tomuto úèelu ustavena: 

· závìry komise musí být projednány s odborovou organizací a se 
zamìstnancem nebo jeho zástupcem; pokud u zamìstnavatele nepùsobí 
odborová organizace, projednají se závìry komise se zamìstnancem nebo 
jeho zástupcem a písemnì budou oznámeny posti�enému nebo pozùstalým, 
a to do 30 dnù od vzniku pracovního úrazu, resp. ohlá�ení nemoci z povolání, 
pøíp. ode dne, kdy se zamìstnavatel o vzniku úrazu dozvìdìl, 

· v pøípadì, �e dojde k úhradì zdravotnických slu�eb pøi léèení pracovního 
úrazu nebo nemoci z povolání, ponese náklady v rozsahu své odpovìdnosti 
zamìstnavatel, 

· pøi zji��ování prùmìrného výdìlku pro úèely náhrady �kody pøi pracovních 
úrazech a nemocech z povolání se sjednává, �e zamìstnavatel bude za 
rozhodné období pova�ovat pøedchozí kalendáøní rok, pokud to bude pro 
zamìstnance výhodnìj�í, 

7. harmonogram termínù lékaøských prohlídek pro zamìstnance, které vyplývají 
z platných právních pøedpisù, nebo které jsou naøízeny pøíslu�nými orgány 
ochrany veøejného zdraví, 

8. seznam pracovi��, pracovních èinností a podmínek (regulativ) pro vìcné 
poskytování osobních ochranných pracovních prostøedkù, vèetnì pracovních 
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odìvù a obuvi, mycích, èisticích a dezinfekèních prostøedkù a ochranných nápojù 
hrazených zamìstnavatelem, 

9. seznam prací a pracovi�� zakázaných �enám, tìhotným �enám, kojícím �enám, 
matkám do konce devátého mìsíce po porodu a mladistvým zamìstnancùm, 

10. seznam zamìstnancù provádìjících rizikové práce, vèetnì vedení evidence 
jejich expozice a termínù stanovených pracovnìlékaøských prohlídek, 

11. vnitropodnikový pøedpis pro poskytování ochranných nápojù ve smyslu 
pøíslu�ného naøízení vlády, 

12. zástupcùm základní organizace OS na úseku BOZP pro jejich èinnost a pro 
�kolení k této èinnosti placené pracovní volno v rozsahu dohodnutém se 
zamìstnavatelem, 

13. zpùsob úèinné kontroly zamìstnancù, kteøí pracují osamocenì; zejména 
nepøipustí, aby bez pøítomnosti dal�í osoby provádìli práce, u nich� to pøedpisy 
pøímo zakazují (napø. práce ve stavebních jámách, rýhách, studnách, 
zásobnících, ve vý�kách, sváøení v místech s nebezpeèím výbuchu nebo 
po�áru), 

14. obì smluvní strany budou v rámci svých mo�ností napomáhat uvádìní 
mezinárodní �Dohody o ochranì zdraví zamìstnancù prostøednictvím správné 
manipulace a správného pou�ívání krystalického køemene a produktù, které ho 
obsahují� do praxe, a to zejména propagací správných pracovních postupù, 
obsa�ených v instruktá�ních listech �Dohody�. 

Èlánek 48 

a) V podnikové kolektivní smlouvì lze dohodnout, �e zamìstnavatel pro zvý�ení 
sociální jistoty zamìstnancù úrazovì pøipojistí v�echny zamìstnance pro 
pracovní èinnosti doma i v zahranièí. 

Zamìstnavatel poskytne v tìchto pøípadech ka�dému zamìstnanci vysílanému 
na pracovní cestu do zahranièí informaci o mo�nosti pøipoji�tìní bez ohledu na 
to, zda pøipoji�tìní bude hradit zamìstnavatel èi zamìstnanec. 

b) Ve�keré náklady, související s pracovním úrazem nebo s pracovní neschopností, 
vzniklé v souvislosti s plnìním pracovních úkolù v zahranièí nebo v pøímé 
souvislosti s nimi, které nebude hradit poji��ovna (napø. pøevoz nemocného, 
pobyt zamìstnance v nemocnici aj.), uhradí v rozsahu své odpovìdnosti 
zamìstnavatel v plné vý�i z vlastních zdrojù nebo z plnìní poji��ovny, u které 
zamìstnance pojistil. Ustanovení se nevztahuje na pøípady, kdy k pracovnímu 
úrazu nebo k pracovní neschopnosti do�lo pod vlivem alkoholu nebo jiných 
návykových látek nebo poru�ením pøedpisù BOZP, se kterými byl zamìstnanec 
prokazatelnì seznámen a jejich znalost a dodr�ování byly soustavnì vy�adovány 
a kontrolovány (§ 270 odst. 1 písm. a), b) ZP). 

Zamìstnavatel sjedná pro zamìstnance poji�tìní léèebných výloh pøi pracovní 
cestì do zahranièí. 

c) Jestli�e zamìstnanec zemøel následkem pracovního úrazu nebo nemoci 
z povolání, je zamìstnavatel povinen v rozsahu své odpovìdnosti poskytnout 
plnìní uvedená v § 271g � 271j ZP. V pøípadì jednorázového od�kodnìní 
pozùstalých lze v podnikových kolektivních smlouvách sjednat, v mezích okruhu 
osob uvedených v § 271i ZP, vy��í od�kodnìní ne� 240 000 Kè. 
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d) V podnikových kolektivních smlouvách lze dohodnout poskytnutí jednorázového 
od�kodnìní i druhu, který trvale �il s po�kozeným ve spoleèné domácnosti 
a spoleènì uhrazovali náklady na své potøeby. 

e) V podnikových kolektivních smlouvách lze sjednat, aby zamìstnavatel poskytl 
v pøípadì pracovního úrazu s trvalými následky vedoucími ke sní�ení 
výdìlkových mo�ností zamìstnance 

1. v pøípadì, �e nedo�lo k  úrazu z viny zamìstnance, jednorázový pøíspìvek ve 
vý�i 50 000,- Kè,   

2. v pøípadì, �e k úrazu do�lo spoluzavinìním zamìstnance, jednorázový 
pøíspìvek v procentuální vý�i z èástky pod bodem 1. podle míry 
spoluzavinìní, minimálnì 10 000,- Kè. 

Jednorázový pøíspìvek se neposkytne v pøípadì, kdy k úrazu do�lo pod vlivem 
alkoholu nebo jiných omamných prostøedkù nebo poru�ením pøedpisù BOZP, 
s nimi� byl zamìstnanec prokazatelnì seznámen a jejich znalost a dodr�ování 
byly soustavnì vy�adovány a kontrolovány, nebo v souvislosti s trestnou èinností 
posti�eného (§ 270 odst. 1, písm. a) a násl. ZP). 

f) Pøi práci, která má charakter práce rizikové, v souladu s naøízením vlády 
è. 361/2007 Sb., nebo jiným právním pøedpisem, musí být bìhem práce zaøazeny 
bezpeènostní pøestávky. Poèet bezpeènostních pøestávek a jejich délka se 
upravují podle charakteru práce a pracovních podmínek. Po dobu 
bezpeènostních pøestávek nesmí být zamìstnanec exponován rizikovým 
faktorem pøekraèujícím hygienické limity. 

Èlánek 49 

V rámci kontroly nad stavem BOZP zamìstnavatel umo�ní povìøeným funkcionáøùm 
OS (ZO a svazové inspekci bezpeènosti práce): 

a) kdykoliv øádnì ohlá�ený vstup na pracovi�tì zamìstnavatele a poskytne jim 
ve�keré potøebné informace vèetnì listinných podkladù týkající se BOZP 
a potøebnou souèinnost k výkonu kontroly (§ 321 a 322 ZP). Zamìstnavatel podá 
odborové organizaci písemnou zprávu o tom, jaká opatøení byla pøijata 
k odstranìní závad zji�tìných kontrolou nebo k provedení návrhù opatøení, které 
podala odborová organizace vykonávající kontrolu, a to do 10 dnù ode dne, kdy 
byly zji�tìné závady èi návrhy opatøení zamìstnavateli písemnì oznámeny. 
V pøípadech, kdy není ustavena odborová organizace a ani u zamìstnavatele 
nejsou ustaveni zástupci zamìstnancù pro BOZP, mù�e kontrolu vykonávat 
pouze svazová inspekce bezpeènosti práce; 

b) pro�etøovat v�echny stránky BOZP, pøípadnì umo�ní pøizvat externí odborné 
poradce nebo odborné organizace, které provádìjí mìøení rizikových faktorù 
v pracovním prostøedí, zejména je-li to nezbytné pro zji�tìní pøíèin smrtelných 
a záva�ných pracovních úrazù, nemocí z povolání a jiného po�kození zdraví 
z práce; 

c) úèast pøi provádìní provìrek BOZP a kontrol provádìných na tomto úseku 
státními orgány a pøi provádìní mìøení úrovnì rizikových faktorù v pracovním 
prostøedí. 
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Èlánek 50 

Zamìstnavatel provede 1x roènì, pokud mo�no v prvním pololetí roku, za úèasti 
odborové organizace, pøíp. zástupcù zamìstnancù pro BOZP, komplexní provìrku 
stavu bezpeènosti práce, ochrany zdraví a pracovního prostøedí na v�ech 
pracovi�tích; u zji�tìných závad stanoví termíny a osobní odpovìdnost za jejich 
odstranìní a výsledky závìrù realizace provìrky projedná za úèasti zástupce 
odborového orgánu, pøípadnì zástupce zamìstnancù pro BOZP. 

Èlánek 51 

Obì smluvní strany se dále zavazují: 

a) Spolupracovat na postupné tvorbì a novelizaci pøedpisù o bezpeènosti 
a ochranì zdraví pøi práci. 

b) Spoleènì se podílet na organizování výchovnì vzdìlávacích akcí v oblasti 
BOZP. 

 

H. Péèe o zamìstnance 

Èlánek 52 

Zamìstnavatelé jsou povinni vytváøet zamìstnancùm pracovní podmínky, které 
umo�òují bezpeèný výkon práce, zejména zøizovat, udr�ovat zaøízení pro 
zamìstnance v oblasti vzhledu a úpravy pracovi�� a podle mo�ností tato zaøízení 
zlep�ovat. Zamìstnavatelé jsou povinni zajistit smluvnì poskytování 
pracovnìlékaøských slu�eb pro zamìstnance podle platných právních pøedpisù. 
Odborové organizace budou v tìchto oblastech poskytovat podporu konkrétním 
opatøením zamìstnavatele, pøípadnì dal�í souèinnost. Rozsah jednotlivých opatøení 
bude dohodnut v podnikových kolektivních smlouvách. 

Obì smluvní strany ve vzájemné souèinnosti zabezpeèí kontrolu dodr�ování 
platných pøedpisù v uvedených oblastech. 

Èlánek 53 

Sociální programy 

a) Zamìstnavatelé a odborové organizace budou podporovat tvorbu sociálních 
programù pro zamìstnance. 

b) V podnikových kolektivních smlouvách lze dohodnout: 

- poskytování pøíspìvkù zamìstnavatele pro rùzné formy doèasné finanèní 
výpomoci zamìstnancùm, napøíklad poskytování jednorázových sociálních 
výpomocí, návratných bezúroèných pùjèek k pøeklenutí krizových nebo 
tí�ivých �ivotních situací, 

- poskytování pøíspìvku na �ivotní poji�tìní, 

- poskytování pøíspìvku na penzijní pøipoji�tìní se státním pøíspìvkem, 

- poskytování pøíspìvkù na doplòkové penzijní spoøení. 

c) Zamìstnavatel mù�e poskytnout odborové organizaci úèelovì vázaný dar ve 
smyslu § 20 odst. 8 zákona è. 586/1992 Sb., na financování vzdìlávání 
zamìstnancù, sociální, kulturní, zdravotní, tìlovýchovné a sportovní èinnosti, 
jeho� vý�e a pravidla èerpání budou dohodnuty v podnikové kolektivní smlouvì. 
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Èlánek 54 

Závodní stravování 

a) Zamìstnavatel je povinen umo�nit zamìstnancùm ve v�ech smìnách stravování 
a zabezpeèit vhodné nápoje pøímo na pracovi�tích nebo v jejich blízkosti, pokud 
tak stanoví právní pøedpis. V pøípadech, kdy nelze takto stravování zajistit, bude 
zamìstnavatel hledat vhodné náhradní øe�ení. 

b) Zamìstnavatel hradí výdaje do vý�e daòovì uznatelných nákladù (§ 24 odst. 2 
písm. j) zákona è. 586/1992 Sb.) náklady na provoz vlastního zaøízení závodního 
stravování. Za závodní stravování ve vlastním zaøízení se pova�uje i závodní 
stravování zabezpeèované ve vlastním zaøízení prostøednictvím jiných subjektù. 

c) Pokud zamìstnavatel nezaji��uje závodní stravování ve vlastním zaøízení 
závodního stravování, hradí pøíspìvky na závodní stravování zaji��ované 
prostøednictvím jiných subjektù. 

Èlánek 55 

Zdravotní rehabilitace 

Zamìstnavatelé umo�ní zamìstnancùm na základì lékaøského posudku zdravotní 
rehabilitaci v tuzemských zdravotnických zaøízeních. 

Bli��í podmínky, rozsah léèebných pobytù a okruh zamìstnancù lze dohodnout 
v podnikových kolektivních smlouvách. V podnikových kolektivních smlouvách lze 
té� dohodnout poskytování pøíspìvku zamìstnavatele na lázeòskou, léèebnou 
a rehabilitaèní péèi. 

 

I. Závìreèná ustanovení 

Èlánek 56 

Dodr�ování závazkù v této smlouvì sjednaných se smluvní strany zavazují 
kontrolovat prùbì�nì, zejména v�ak pøi spoleèném jednání smluvních stran 
pololetnì do 31. 10. a 30. 4. pøíslu�ného kalendáøního roku. 

Podmínky sjednané v této Smlouvì jsou závazné pro podnikové kolektivní smlouvy, 
ve kterých lze dohodnout stejné nebo pøíznivìj�í nároky, ne� které zamìstnancùm 
vyplývají z této Smlouvy. 

Pracovní podmínky a nároky zamìstnancù mohou být sjednány v pracovní smlouvì 
pouze shodnì nebo výhodnìji, ne� stanoví pøíslu�ná kolektivní smlouva. 

Èlánek 57 

Dojde-li k pøechodu práv a povinností z pracovnìprávních vztahù v pøípadech 
stanovených zákoníkem práce nebo zvlá�tním právním pøedpisem, dochází 
i k pøechodu práv a povinností z kolektivních smluv. 

Èlánek 58 

Podnikovou kolektivní smlouvu uzavírají: 

· jménem zamìstnavatele statutární orgán nebo jiný oprávnìný zástupce 
zamìstnavatele, 



 

 29 

· jménem zamìstnancù odborový orgán (napø. výbor ZO, MO OS, nebo 
koordinaèní orgán). 

Èlánek 59 

a) Mzdové a ostatní pracovnìprávní nároky, které vznikly z kolektivních smluv 
jednotlivým zamìstnancùm, se uspokojují jako ostatní nároky zamìstnancù 
z pracovního pomìru. 

b) Pokud Smlouva nebo zákoník práce pøedpokládají dohodu mezi 
zamìstnavatelem a zamìstnancem, lze v podnikových kolektivních smlouvách 
sjednat, �e tyto dohody budou uzavøeny písemnì i tam, kde to zákon pøímo 
nestanoví. 

Èlánek 60 

Dodatky pøijaté smluvními stranami k této Smlouvì mají stejnou závaznost jako tato 
Smlouva. Smlouvu je mo�né kterýmkoliv z úèastníkù písemnì vypovìdìt nejdøíve po 
uplynutí 6 mìsícù od data její úèinnosti. Výpovìdní doba èiní 6 mìsícù a poèíná 
prvním dnem mìsíce následujícího po doruèení výpovìdi druhé smluvní stranì. 

Èlánek 61 

Spory vyplývající z plnìní této Smlouvy budou øe�eny jednáním smluvních stran 
s cílem dospìt k dohodì v zájmu dosa�ení sociálního smíru. 

Èlánek 62 

Smluvní strany si sjednaly mo�nost zmìny a doplnìní této Smlouvy ve smyslu 
§ 8 odst. 5) zákona è. 2/1991 Sb., v platném znìní: 

· v pøípadì vydání nových právních pøedpisù nebo pøi novelizaci stávajících, které 
se dotknou závazkù upravených v této smlouvì, a to v celém rozsahu dotèených 
závazkù, 

· v rozsahu èásti F. Mzdy, náhrady mzdy, ostatní náhrady a odmìòování, 
a v rozsahu èásti H. Péèe o zamìstnance. 

Pøi vyjednávání o zmìnách a doplnìní této Smlouvy se postupuje podle zákona 
o kolektivním vyjednávání. 

Èlánek 63 

Smluvní strany jsou povinny nejménì 60 dnù pøed skonèením platnosti této Smlouvy 
(nebo její èásti) zahájit jednání o uzavøení nové Smlouvy (nebo její èásti) na dal�í 
období. 

Èlánek 64 

Tato smlouva se vyhotovuje v osmi stejnopisech s platností originálu. Ka�dá smluvní 
strana obdr�í po dvou originálních exempláøích a zbývající dva budou ulo�eny na 
Ministerstvu práce a sociálních vìcí ÈR. V souladu s ust. § 9 zákona è. 2/1991 Sb., 
o kolektivním vyjednávání, odevzdá smluvní strana �Svaz podnikatelù ve 
stavebnictví� tuto smlouvu k ulo�ení na MPSV nejpozdìji do 15 dnù od jejího 
uzavøení. 

Smluvní strany shodnì konstatují, �e pokud je v této smlouvì odkaz na obecnì 
závazný právní pøedpis, rozumí se tím v�dy �v platném znìní�. 
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