
�Dne 26. 10. 2010
se uskutečnilo  dal-
ší jednání zástup-
ců odborů s před-
sedou vlády za
účasti ministra
práce a sociálních
věcí. Z jednání

vyplynulo, že vláda trvá na svém
návrhu změn zákoníku práce ve
znění obsaženém v návrhu záko-
na o změně některých zákonů
souvisejících s úspornými opatře-
ními v působnosti ministerstva
práce a sociálních věcí (sněmovní
tisk č. 120/2010). To znamená, že
tato změna by umožnila změnu
stávajícího systému odměňování,
zavedení smluvních platů pro sta-
novené pozice (funkce) a zavedení
tzv. pásmového odměňování (platy
s rozpětím) pro všechny zaměst-
nance a nikoliv pro nyní zákoníkem
práce  definované skupiny zaměst-
nanců, u nichž  bylo již nyní možné
za stanovených podmínek zavést
platy s rozpětím v platových třídách
1.-5., v případě zdravotnictví ve
všech platových třídách za předpo-
kladu  předchozího souhlasu zřizo-
vatele. Navrhovaná změna záko-
níku práce by měla nabýt účinnosti
počínaje 1. 1. 2011. (Navrhovaná
změna se netýká pedagogů regio-
nálního školství). 
Předseda vlády předložil zástup-
cům odborových svazů návrh,
který spočíval v tom, že by pro
rok 2011 byly ponechány stáva-
jící stupnice platových tarifů (ta-
rifní  tabulky)  s  tím, že by byly
uplatněny  ve všech platových
třídách platové tarify s rozpětím
(tzv. pásmové odměňování). To
znamená, že by byly v rámci
stupnic platových tarifů pone-
chány platové stupně jen for-
málně, tzn., že by se neuplatnily.
Připustil, že by některé skupiny
zaměstnanců mohly být z tohoto
režimu vyňaty s tím, že by odbo-
ry měly navrhnout, o které skupi-
ny zaměstnanců by se jednalo.
Současně by byly zavedeny
smluvní platy pro některé pozice
a to ve velmi omezeném počtu.
Bylo dohodnuto, že zástupci odbo-
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Základní odborové organizace
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Odborového  svazu státních or-
gánů a organizací.
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Informace předsedkyně OS
rů  zaujmou stanovisko k návrhu
předsedy vlády v pátek 29. 10.
2010. Stanovisko odborů bude sdě-
leno předsedovi vlády na jednání,
které by se mělo uskutečnit v týdnu
od 1. 11. 2010. Tím by měla být
jednání s předsedou vlády ukonče-
na. Návrh předsedy vlády odpovídá
předchozím opakovaným návrhům
ministra práce a sociálních věcí,
které zástupci odborů  již dříve od-
mítli.
Předsedkyně OS již  na jednání sdě-
lila předsedovi vlády, že OS stát-
ních orgánů a organizací nesouhlasí
s předloženým návrhem a  uvedla
důvody, které byly  uvedeny ve
všech stanoviscích odborového
svazu, na které tímto odkazujeme.
Konstatovala, že na stanovisku OS
nic nezmění jednání 29. 10. 2010,
neboť názor odborového svazu je v
této věci konzistentní a neměnný.
Stejné  nesouhlasné stanovisko zau-
jaly  také ostatní odborové svazy
sdružující zaměstnance veřejných
služeb  a správy dne 29. 10. 2010.
O stanovisku byl informován před-
seda vlády dne 1. 10. 2010 předse-
dou ČMKOS J. Zavadilem, který
mu rovněž předal pozměňovací ná-
vrh vypracovaný odborovou stra-
nou k návrhu změn § 123 odst. 5 a
odst. 6 písm. f zákoníku práce, kte-
rý je součástí návrhu zákona, kte-
rým se mění některé zákony v sou-
vislosti s úspornými opatřeními v
působnosti Ministerstva práce a so-
ciálních věcí. Pozměňovací návrh
byl předán také poslanci B. Sobot-
kovi. Cílem pozměňovacího návrhu
je zachovat stávající znění odstavce
5 a písm. f  § 123 zákoníku práce. 
Návrh zákona, kterým se mění ně-
které zákony v souvislosti s úspor-
nými opatřeními v působnosti
Ministerstva práce a sociálních
věcí, bude projednán v režimu le-
gislativní nouze, která je pro tento a

další tři návrhy zákonu vyhlášena
předsedkyní Poslanecké sněmovny
PČR na období 1. 11.- 15. 11. 2010.
Je zřejmé, že stávající koalice má
politickou sílu prosadit návrh záko-
na v původním znění a to jak v
Poslanecké sněmovně (118 hlasů)
tak i v Senátu (návrh zákona po-
stoupený Poslaneckou sněmovnou
bude projednávat ještě Senát v pů-
vodním složení za předpokladu, že
bude projednán do 13. 11. 2010). 
�Vzhledem ke skutečnosti, že se
blíží konec kalendářního roku
2010, a ze strany odborových orga-
nizací jsou vznášeny požadavky na
metodické pomůcky ke kolektiv-
nímu vyjednávání na rok 2011, od-
borový svaz se rozhodl zveřejnit  v
tomto dvojčísle NOS obě meto-
dické  pomůcky.  A  to  i přesto, že
v nejbližší době lze předpokládat
důležité změny v zákoníku práce.
Nejpodstatnější je návrh změny
platové části zákoníku práce, který
se  v  současné  době   projednává
v Parlamentu ČR v rámci návrhu
zákona, kterým se mění některé
zákony  v souvislosti s úspornými
opatřeními v působnosti Minister-
stva práce a sociálních věcí.
Schválení předložené úpravy záko-
níku práce by mělo výrazný nega-
tivní dopad na výši nárokových slo-
žek platu většiny zaměstnanců ve-
řejných služeb a správy s tím, že by
si vyžádalo zásadní změnu prová-
děcího platového předpisu (nařízení
vlády). Jakmile odborový svaz ob-
drží návrh nařízení vlády, zveřejní
příslušná doporučení ke mzdové
části metodických pomůcek. 
�Na jiném místě zveřejňujeme
Stanovisko ČMKOS k návrhu
zákona o Úřadu práce ČR.
Připomínky OS, které byly v na-
prosté většině převzaty do Stano-
viska ČMKOS, jsou zveřejněny na
webové stránce OS. Poslanecký ná-

Doplnění informace předsedkyně
OS SOO Aleny Vondrové

z 1. 11. 2010
V úterý 2. 11. 2010 proběhlo jednání
zástupců odborových svazů půso-
bících v oblasti rozpočtové a
příspěvkové sféry. Předmětem jed-
nání byl mimo jiné sněmovní tisk č.
155/2010 týkající se změn zákoníku
práce v oblasti změny stávajícího
systému odměňování. Vzhledem k
tomu, že v této oblasti nedošlo k
žádnému pozitivnímu vývoji, bylo
po diskusi rozhodnuto o vyhlášení
protestní stávky. O jejím termínu a
rozsahu rozhodne krizový štáb, kte-
rý se sejde v 45. kalendářním týdnu,
pravděpodobně dne 8. 11. 2010.
Dne 2. 11. 2010 zároveň proběhla
tisková konference ČMKOS, které
se zúčastnil zástupce OS SOO mí-
stopředseda Pavel Bednář. Záznam
tiskové konference je k dispozici na
web stránce ČMKOS.
Další informace budou zveřejněny
průběžně aktuálně na webových
stránkách odborového svazu.
Předsedkyně OS SOO Alena
Vondrová je v současné době v pra-
covní neschopnosti, v plném rozsa-
hu ji zastupují ve smyslu Stanov OS
SOO místopředsedové Ing. Jan
Rovenský a Pavel Bednář.
Kontaktní místo je sekretariát odbo-
rového svazu.
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vrh  zákona o Úřadu práce ČR, kte-
rý je obsahově shodný s vládním
návrhem zákona, je zařazen do pro-
gramu 7. schůze PS PČR, která by-
la zahájena 26. 10. 2010.
Předsedkyně OS jednala  s někte-
rými poslanci PS PČR. Snahou OS
je, aby nebyl poslanecký návrh pro-
jednáván (viz též Stanovisko
ČMKOS). 
V Praze dne 1. 11. 2010

Alena Vondrová 
předsedkyně OS
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STANOVISKO
Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů

Obecně k návrhu
Českomoravská konfederace odborových svazů projednala předložený návrh
zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů na za-
sedání Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů dne
26. 10. 2010 a uplatňuje k němu následující výhrady. 
1. Ministerstvo práce a sociálních věcí rozeslalo návrh zákona o Úřadu práce
České republiky a o změně souvisejících zákonů do mezirezortního připomín-
kového řízení dne 27. září 2010 s termínem pro zaslání svých připomínek do
26. října 2010. V průběhu mezirezortního připomínkového řízení však vláda
České  republiky vyslovila souhlas s totožným poslaneckým návrhem zákona
o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů (Sněmovní tisk
131/0) s tím, že doporučila schválení tohoto zákona Poslaneckou sněmovnou
v prvním čtení. 
Českomoravská konfederace odborových svazů (dále jen „ČMKOS“) po-
važuje tento postup vlády za závažné porušení ustanovení § 320 odst. 1
zákoníku práce, podle kterého je vláda povinna projednat návrhy zákonů a
návrhy dalších právních předpisů, které se týkají důležitých zájmů pracujících,
zejména hospodářských, výrobních, pracovních, mzdových, kulturních a soci-
álních podmínek, s příslušnými organizacemi zaměstnavatelů a příslušnými
odborovými organizacemi.
ČMKOS nepřijímá vysvětlení podané panem ministrem práce a sociálních
věcí Ing. Dr. Jaromírem Drábkem při jednání Rady hospodářské a sociální do-
hody dne 19. října 2010, že jde pouze o nevýznamnou technickou novelu ře-
šící organizační uspořádání veřejných služeb zaměstnanosti, že sociální part-
neři mohou své připomínky uplatnit v rámci probíhajícího mezirezortního při-
pomínkového řízení, a že na projednávání jsou k dispozici tři měsíce času, kte-
rý zbývá do předpokládaného nabytí účinnosti vládou již schváleného zákona. 
Protože vláda již vyslovila k návrhu zákona o Úřadu práce České republiky a
o změně souvisejících zákonů svým usnesením konečné stanovisko, nelze
předpokládat, že na základě jakýchkoliv došlých připomínek svůj souhlas od-
volá, či svůj postoj k zákonu, který je již mimo její dosah v Poslanecké sně-
movně, změní. Ze stejného důvodu nelze spatřovat v pokračování mezirezort-
ního připomínkového řízení naplnění zákonného požadavku projednání návr-
hu zákona se sociálními partnery. Je zcela zřejmé, že „vypořádání“ došlých
připomínek bude nyní mít již jen zcela formální charakter.
Tato připomínka je zásadní.
2. ČMKOS považuje způsob, jakým je návrh zákona o Úřadu práce České re-
publiky a o změně souvisejících zákonů „projednáván“ a předkládán
Poslanecké  sněmovně  ke  schválení, za nepřijatelnou ukázku arogance ze
strany vlády a za jednoznačný pokus likvidovat i poslední zbytky korektnosti
v jednání se sociálními partnery a v politické diskusi obecně. Přitom ve svých
důsledcích však jde o návrh právní úpravy s významnými dopady na zaměst-
nance i zaměstnavatele, a proto by měly být připomínky a názory sociálních
partnerů vycházející z praktických poznatků projednány a zohledněny v kone-
čné verzi návrhu zákona. 
Vládá postupem, kterým obchází práva sociálních partnerů a vědomě porušu-
je zákon, pošlapává i mezinárodní závazky České republiky, zejména závazky
vyplývající z klíčových úmluv MOP, týkajících se tripartitních konzultací, so-
ciálního dialogu a kolektivního vyjednávání. ČMKOS připomíná, že Česká re-
publika se v těchto ratifikovaných mezinárodních dokumentech mj. zavázala
jak k obecným konzultacím se sociálními partnery, tak i k využití jejich po-
znatků a zkušeností při naplňování cílů politiky zaměstnanosti. 
Postup,  kdy  je  obcházeno připomínkové řízení a zákony jsou tak zcela bez
oponentury protlačovány silou momentální parlamentní většiny ve zkrácených
termínech, se dá interpretovat i jako vážné ohrožení demokratických pravidel
a útok na základní mechanismy fungování společnosti.  
Tato připomínka je zásadní.
3. ČMKOS nesouhlasí s předloženým návrhem zákona o Úřadu práce
České republiky a o změně souvisejících zákonů ze zásadních věcných dů-
vodů. Navrhovanou změnou by došlo k nekoncepčnímu a nevratnému nega-
tivnímu  zásahu do systému veřejné služby, kterou úřady práce v oblasti za-
městnanosti poskytují již po dvacet let (v současné době ve vztahu k více jak
půl milionu občanů této země) a na úseku státní sociální podpory po dobu více
než šesti let. 
Dosavadní systém služeb zaměstnanosti založený v roce 1990 je systémem
stabilizovaným, který po úpravách provedených v uplynulých letech funguje
bez větších problémů. Systém státní sociální podpory, který byl ve dvou kro-
cích převzat z působnosti obcí s přenesenou působností je rovněž stabilizova-
ný. Jakýkoliv nedostatečně koncepčně promyšlený zásah do těchto stabi-
lizovaných  systémů  ve  svých  důsledcích povede k nefunkčnosti a tudíž
k destabilizaci obou systémů. A to v době hospodářské a sociální krize pro-
vázené vysokou nezaměstnaností a sociálními problémy, kdy je celospolečen-
sky žádoucí, aby systém fungoval co nejefektivněji. Význam obou systémů
pro zajištění služeb zaměstnanosti i výkonu státní sociální podpory přitom ne-
ní zapotřebí blíže zdůvodňovat, neboť je zřejmý.   

Návrh zákona, kterým se ruší stávající úřady práce a zřizuje se centrální Úřad
práce České republiky s krajskými pobočkami, je zásadní systémovou změ-
nou, které nepředcházely potřebné analýzy činností (jednotlivých agend), pro-
cesů a organizační struktury a další včetně závěrů a návrhů na případné kon-
cepční změny. 
Tato připomínka je zásadní.
4. Návrh je předkladatelem odůvodňován jednak nutností změnit současnou
organizační strukturu úřadů práce pro údajně nepřehlednou a těžko řiditelnou
soustavu (což v důvodové zprávě není nijak doloženo) a dále zejména nutnos-
tí uspořit prostředky státního rozpočtu. 
Zásadně nelze souhlasit s tvrzením, že současná soustava úřadů práce
včetně jejich detašovaných pracovišť a kontaktních míst státní sociální
podpory je nepřehledná a těžko řiditelná. Soustava se postupně ustavila dle
potřeb zaměstnanců, zaměstnavatelů a dalších subjektů, které využívají služeb
zaměstnanosti a státní sociální podpory. Jejím cílem bylo zajistit především
dostupnost  pro  dané  subjekty.  Soustava se vytvářela podle potřeb a situace
v daných regionech a ve spolupráci a se souhlasem dotčených obcí. Jestliže ná-
vrh předpokládá do budoucnosti pouze kontaktní místa krajských poboček
úřadu práce  v obcích s přenesenou působností pak to znamená významnou re-
dukci detašovaných pracovišť úřadu práce a kontaktních míst státní sociální
podpory. Ve vztahu ke všem klientům úřadu práce by tento zásah měl jedno-
značně negativní dopad, neboť by mimo jiné došlo ke zhoršení dostupnosti té-
to veřejné služby a k významnému zhoršeni komfortu pro klienty. Z návrhu ani
z důvodové zprávy navíc není vůbec zřejmé jaké kompetence by tato kontakt-
ní místa měla. Zřejmě by došlo také ke snížení dostupnosti a komfortu služeb
zaměstnanosti pro zaměstnavatelské subjekty. 
Důvodová zpráva ani RIA, která je zpracována naprosto nedostatečně,
dopady změny systému na všechny subjekty neobsahuje přesto, že připouš-
tí v dalších etapách redukci počtu kontaktních míst. Zásadně nelze rovněž sou-
hlasit s tvrzením, že stávající soustava je těžko řiditelná. V žádných z dosa-
vadních analytických zpráv o činnosti úřadů práce opodstatněnost tohoto tvr-
zení nevyplývá. Opět se jedná o ničím nepodloženou účelovou argumenta-
ci. 
Zásadně nelze souhlasit s přístupem předkladatele, který za jedno z rizik po-
kládá „nemožnost realizovat úsporná opatření v  gesci Ministerstva práce a so-
ciálních věcí v oblasti zaměstnanosti“, neboť „stávající struktura úřadů práce
neumožňuje přijetí opatření, která by vedla k výraznějším provozním úspo-
rám“ a tím „by nemohlo dojít k naplnění programového prohlášení vlády v ob-
lasti snižování výdajů státního rozpočtu.“ Prioritou vlády musí být zachování
stability a funkčnosti systému v oblasti zaměstnanosti a státní sociální podpo-
ry a nikoliv úspora výdajů státního rozpočtu  za cenu snížení dostupnosti slu-
žeb zaměstnanosti a státní sociální podpory. Úspory mají smysl a jsou opod-
statněné pouze tehdy, když jsou ekonomicky efektivní. Nikoliv, když jsou, ja-
ko v tomto případě, ekonomicky, sociálně i politicky kontraproduktivní.
V této souvislosti upozorňujeme, že RIA neobsahuje údaje o nákladech spo-
čívajících v nutných změnách v oblasti IT, které se budou pohybovat ve
skutečnosti v řádu stovek milionů Kč. Trváme na tom, aby byly vyčísleny
skutečné finanční i věcné dopady navrhované změny systému. Nelze proto
souhlasit s proklamovanými úsporami ve státním rozpočtu (už pro rok 2011),
když je zcela zřejmé, že náklady budou podstatně vyšší než se uvádí v důvo-
dové  zprávě,  respektive  v RIA, a to již v roce 2011 především v souvislosti
s nezbytnými změnami v oblasti IT. Je evidentní, že tvrzení, že „dopady na
veřejné rozpočty budou v krátkodobém horizontu neutrální“ není prav-
divé. 
Předkladatel dále uvádí, že hlavním rizikem spojeným s nepřijetím nové práv-
ní úpravy je postupná ztráta konkurenceschopnosti české ekonomiky, nemož-
nost zvýšení potřebné spolupráce s krajským úřadem, krajskou samosprávou,
sociálními partnery a dalšími aktéry na trhu práce na úrovni kraje. Tvrzení ne-
odpovídá realitě, v RIA není nijak doložen rozborem dosavadní činnosti
úřadu práce její negativní vliv na konkurenceschopnost české ekonomiky;
je zřejmé, že se jedná o účelovou argumentaci. 
Možnost zvýšení spolupráce s vyjmenovanými subjekty na krajské úrov-
ni  lze  lépe docílit třístupňovým modelem územní organizační struktury
analogickým tomu, jaký je použit například u daňové správy (úprava od
1.1.2011) nebo u celní správy. Lze použít též model obdobný fungování České
správy sociálního zabezpečení. Analýzou modelů v praxi používaných jinými
orgány státní správy, jak vyplývá z důvodové zprávy a RIA, se předkladatel
vůbec nezabýval. Přitom je zřejmé, že část provozních nákladů by při třístup-
ňovém řízení byla snížena a to při zachování stability, pružnosti rozhodování
a dostupnosti služeb poskytovaných úřady práce. 
Na rozdíl od tvrzení předkladatele navrhovaný systém v praxi neřeší „pře-
tíženost MPSV operativní činností“, neboť ponechává ministerstvu rozho-
dování ve II. stupni správního řízení. Přitom není zřejmé, jakým způsobem a
kým bude fakticky zajišťován proces správního řízení, když podle současné
právní  úpravy  jednotlivé  úřady  práce  vydávají ročně tisíce rozhodnutí ve
správním řízení. Je zejména otázkou, kým bude ministerstvo zabezpečovat
rozhodování  o odvoláních ve správním řízení, když zaměstnanci přicházející
v úvahu nepochybně patří mezi ty zaměstnance, kteří by měli být delimitováni



do navrhovaného Úřadu práce – generálního ředitelství (tento odborný perso-
nál tak bude na ministerstvu chybět). 
Tato připomínka je zásadní.
5. O naprosté nekoncepčnosti navrhovaného řešení svědčí i to, že návrh záko-
na nereaguje např. na často kritizovaný současný stav, jímž je dvojkolej-
nost ve správním řízení, kdy při rozhodování v oblasti zaměstnanosti je od-
volacím orgánem samotné ministerstvo, ale při rozhodování v oblasti státní so-
ciální podpory je odvolacím orgánem příslušný krajský úřad, tedy samospráv-
ný orgán, byť přeneseně vykonávající státní správu. Z návrhu ani z důvodové
zprávy nevyplývá, zda a jakým způsobem bude tento problém řešen. 
Důvodová zpráva předpokládá, že rozhodování ve II. stupni správního řízení
bude příslušet ministerstvu. Není zřejmé, jak chce předkladatel při realizaci
svých úsporných záměrů uspokojivě řešit situaci, kdy dnes odvolací řízení ve
II. stupni správního řízení zajišťuje příslušný krajský úřad svými zaměstnanci,
kteří vyjma této agendy zajišťují také další agendy. Z tohoto a dalších důvodů
nelze předpokládat, že tito zaměstnanci budou souhlasit s přechodem na mi-
nisterstvo práce a sociálních věcí. Přitom problém správního řízení by mohl
být uspokojivě vyřešen, kdyby byla zvolena jiná než jednostupňová sou-
stava řízení.
Tato připomínka je zásadní.
6. ČMKOS je přesvědčena, že předložený návrh nového uspořádání Úřadu
práce ČR sám o sobě nemůže eliminovat proklamované problémy současného
uspořádání veřejných služeb zaměstnanosti (nepružné řízení, finanční nároč-
nost systému, nejednotnost rozhodování, nejednotnost vnitřního uspořádání) a
zároveň naplnit další stanovené cíle, jakými je oddělení a posílení tvorby stra-
tegie, koncepce a legislativy od realizace politiky zaměstnanosti při zachování
dostupnosti  služeb a snížení nákladovosti systému. Naopak, lze očekávat
zhoršení dostupnosti služeb úřadů práce i jejich vyšší náklady vyvolané
transformací, která se dotkne dnešních úřadů práce, jejich zaměstnanců
i dislokace. Zejména je evidentní, že zamýšlené postupné snížení ročních pro-
vozních nákladů o 25 % (cca o 175 mil. Kč ročně) povede ke snížení dostup-
nosti veřejných služeb zaměstnanosti, včetně zhoršení kvality poskytovaných
služeb.   
Tato připomínka je zásadní.
7. ČMKOS nepovažuje navrhovanou zásadní organizační změnu za ne-
zbytnou, ani účelnou, a proto ji odmítá. Pro zaměstnance i pro nezaměst-
nané osoby je současné organizační uspořádání výhodné z hlediska dostup-
nosti služeb poskytovaných úřady práce a nepochybně i zaměstnavatelům vy-
hovuje současná relativní pružnost rozhodování úřadů práce, kdy existují kon-
takty s jednotlivými úřady práce, které mají díky svému samostatnému posta-
vení možnost rychle přijímat opatření k řešení problémů zaměstnavatelů i za-
městnanců, včetně operativního využívání prostředků aktivní politiky zaměst-
nanosti. Nová právní úprava vzdálí služby nezbytné z pohledu požadované
pružnosti trhu práce zaměstnancům i nezaměstnaným a u zaměstnavatelů si
vyžádá osvojení nových kompetencí jednotlivých organizačních složek Úřadu
práce spojených se změnou sídla dosavadních „kontaktních míst“ a s tím sou-
visející zvýšené náklady v personální oblasti.
Tato připomínka je zásadní.
8 Z návrhu zákona a z důvodové zprávy vyplývá, že se počítá s výrazným
snížením počtu zaměstnanců (s výjimkou zabezpečování kontrolní činnosti) a
také se snížením počtu dislokovaných kontaktních pracovišť. To nepochybně
povede k oslabení poradenské a informační činnosti (poboček) Úřadu práce
ČR a jejich aktivní spolupráce se zaměstnavateli, zaměstnanci i nezaměst-
nanými v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti a činnost nového úřadu bu-
de v praxi omezena převážně jen na administrativní činnosti spojené s výpla-
tou státních dávek. To ve svých důsledcích zhorší možnosti Úřadu práce
účinně napomáhat uchazečům o zaměstnání k získání nových pracovních míst,
pečovat o zlepšení jejich zaměstnatelnosti apod.
Českomoravská konfederace odborových svazů považuje tento návrh za ne-
přijatelnou snahu snížit náklady na tuto oblast veřejné správy i za cenu ohro-
žení kvality a dostupnosti služeb, které úřady práce poskytují. ČMKOS dlou-
hodobě ve svých stanoviscích poukazuje na fakt, že je třeba kapacitně i finan-
čně posílit úřad práce jako instituce, které v první linii přicházejí do styku s ne-
zaměstnanými a jejich úlohou je řešit jejich postavení nejen prostřednictvím
vyplácení podpor v nezaměstnanosti, ale především aktivní spoluprací s těmi-
to uchazeči a hledáním možností pro jejich opětovné zapojení na trhu práce. 
ČMKOS  důrazně  odmítá snahu hledat tzv.úspory tímto způsobem, a to
v situaci, kdy je úroveň nezaměstnanosti vysoká a hrozí i její další nárůst
jak v souvislosti s pokračujícími ekonomickými problémy, tak s již za-
hájeným propouštěním v oblasti státní správy a s nepříznivými dopady
vládních úspor na ekonomický vývoj ČR v příštím roce, kde sama vláda
odhaduje tento vliv na více než -1 % HDP . V této souvislosti připomínáme, že
v současnosti lze činí poměr nezaměstnaných na jednoho pracovníka úřadu
práce 1 : 27 (jeden úřadník zajišťuje 27 nezaměstnaných) a navrhovaným
zákonem se tento nepříznivý poměr ještě dále zhorší. 
ČMKOS proto zcela odmítá návrh na snížení počtu (poboček) úřadů
práce na 14 z dosavadních 77 a snížení počtu jejich zaměstnanců. I v situa-
ci, kdy by byly dosavadní (okresní) úřady jako pobočky zachovány v podobě
jakýchsi detašovaných pracovišť, by taková změna znamenala ve svém dů-
sledku radikální snížení komfortu pro nezaměstnané, přičemž je právě inten-
zivní a pravidelná spolupráce uchazečů a úřadů práce jednou z rozhodujících

podmínek pro přiznání statutu uchazeče o zaměstnání a také z toho vyplýva-
jících služeb včetně poskytování podpor v nezaměstnanosti.
Připravovaná redukce počtu úřadů práce a jejich zaměstnanců zvýší zatížení
zbývajících zaměstnanců a sníží kvalitu jejich činnosti. Taková opatření pak
jednoznačně  povedou  ke  zhoršení  realizace politiky zaměstnanosti v jedné
z jejích meritorních částí, a to v provádění „aktivní“ politiky s cílem dosažení
plné zaměstnanosti. ČMKOS vyjadřuje podiv nad tím, že právě v době, kdy
vláda posazuje tzv. zpřísňování podmínek pro nezaměstnané, je omezován po-
tenciál pracovišť, která s těmito nezaměstnanými mají pracovat, což povede
jenom k tomu, že i tak velmi restriktivní opatření budou uplatňována mecha-
nicky bez přihlédnutí ke konkrétní  situaci nezaměstnaných.  
Tato připomínka je zásadní.
9. ČMKOS zásadně nesouhlasí s členěním Úřadu práce na krajské poboč-
ky. Trváme na tom, že je třeba zajistit bezprostřední kontakt s nezaměstnanými
a že úřady práce v současném postavení, prokázaly, že jsou schopné plnit ná-
ročné úkoly v oblasti zaměstnanosti. ČMKOS zásadně nesouhlasí se změnou
právního postavení úřadů práce.
ČMKOS zásadně nesouhlasí s tím, aby bližší podmínky organizačního uspo-
řádání Úřadu práce stanovil statut a organizační řád vydaný pouze generálním
ředitelem v dohodě s ministrem práce a sociálních věcí. Pokud se má taková
zásadní změna provést, je nezbytné, aby celé organizační uspořádání Úřadu
práce byl stanoveno zákonem.
ČMKOS požaduje, aby byla zachována dostupnost služeb zaměstnanosti
minimálně ve stávajícím rozsahu. 
Tato připomínka je zásadní.
10. ČMKOS poukazuje na fakt, že termín uskutečnění navrhovaných
změn od   1. ledna 2011 je v podstatě nesplnitelný, a povede jen k dalšímu
ohrožení fingování celého systému institucí, které mají uplatňovat státní poli-
tiku zaměstnanosti ve velmi nepříznivém období, kdy se očekává na trhu práce
zvyšování počtu nezaměstnaných a pokles volných pracovních míst.
ČMKOS zásadně nesouhlasí s tím, aby se reorganizace úřadů práce pro-
váděla k datu 1. ledna 2011. Tato změna by totiž v praxi s sebou přinesla ne-
dozírné následky nejen pokud se týká vlastních pracovněprávních vztahů za-
městnanců úřadů práce, ale zejména v rozhodovací agendě úřadů práce na úse-
ku zaměstnanosti, kterou musí zajišťovat ze dne na den.
Tato připomínka je zásadní.
11. ČMKOS vnímá se znepokojením skutečnost, že navrhované změny, ze-
jména oddělení Úřadu práce ČR od Ministerstva práce a sociálních věcí a re-
dukce zaměstnanců zvyšují riziko komercionalizace (privatizace) tohoto typu
služeb, která dále zhorší dostupnost služeb zaměstnanosti. ČMKOS je proto
zásadně proti nahrazování činnosti úřadů práce soukromými subjekty.   
ČMKOS také zásadně nesouhlasí s  koncepcí správního řízení v I. stupni
přímo u Úřadu práce a s odvoláním na MPSV. Předně se v té souvislosti
bude muset navýšit počet zaměstnanců MPSV, kteří budou tuto agendu zajiš-
ťovat, což při současné politice restriktivních opatření ve státní správě je zce-
la protismyslné. Druhým důvodem našeho zásadního nesouhlasu je časové
prodloužení řízení jako takového, ke kterému bezpochyby dojde, což povede
k další destabilizaci na trhu práce a ke zvýšení nejistoty nezaměstnaných. 
Tato připomínka je zásadní.
12 ČMKOS důrazně připomíná, že navrhovaný zákon nevyhovuje zá-
kladním legislativním pravidlům a zvyklostem tím, že
- v úvodním paragrafu každého zákona vymezuje předmět zákona, v tomto
případě toto ustanovení chybí,
- bližší podmínky organizačního uspořádání Úřadu práce má stanovit statut a

organizační řád vydaný pouze generálním ředitelem v dohodě s ministrem
práce a sociálních věcí; pokud se má taková zásadní změna provést, je ne-
zbytné, aby celé organizační uspořádání Úřadu práce byl stanoveno zákonem,
- v zákoně, který má upravovat pravomoci Úřadu práce, by byla působnost a

příslušnost Úřadu práce v oblastech zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při
platební neschopnosti a státní sociální podpory vymezena pouhými odkazy na
zvláštní zákony; příslušnost a působnost Úřadu práce, jeho krajských poboček
a kontaktních pracovišť musí být přesně stanovena zákonem, tak jako je tomu
např. v zákoně č. 251/2005 Sb., o inspekci práce -odkazy pod čarou jsou pro
tento účel naprosto nedostatečné.
Tato připomínka je zásadní.
Závěr:
Z uvedených důvodů ČMKOS s předloženým návrhem zákona o Úřadu práce
České republiky a o změně souvisejících zákonů nesouhlasí. Vyzývá současně
vládu, aby s ohledem na závažnost výše uvedených připomínek ke způsobu
projednání navrhované úpravy vzala zpět svůj souhlas s obdobným poslanec-
kým návrhem a zajistila jeho stažení z programu jednání Poslanecké sněmov-
ny.
Tato připomínka je zásadní.
Vzhledem k uvedenému zásadnímu stanovisku k návrhu zákona o Úřadu
práce České republiky a o změně souvisejících zákonů se ČMKOS nevy-
jadřuje k jednotlivým ustanovením navrhovaného zákona.

V Praze dne 26. 10. 2010
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Návrhy vzorových kolektivních smluv - metodická pomůcka

Metodická pomůcka pro organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a
příspěvkové organizace územních samosprávných celků – návrh vzorové kolektivní

smlouvy
Poznámka: Práva v pracovněprávních vztazích mohou být kolektivní smlouvou upravena
odchylně od zákoníku práce, jestliže to zákoník práce výslovně nezakazuje nebo z povahy
jeho ustanovení nevyplývá, že se od něj není možné odchýlit nebo sjednání výhodnějších
nárokových plnění nevyvolá v zásadě potřebu zvýšení přídělu finančních prostředků ze
státního rozpočtu nebo z jiných veřejných rozpočtů je-li zřizovatelem příspěvkové organi-
zace obec nebo kraj. Odchýlení také není možné  od ustanovení, která odkazují na použi-
tí občanského zákoníku, a není-li v zákoníku práce stanoveno jinak, v náhradě škody.
Odchýlení není také možné od ustanovení ukládajících povinnost, a ustanovení uvedených
v § 363 odst. 1, kterými se zpracovávají předpisy Evropských společenství. To však nepla-
tí, jestliže jde o odchýlení ve prospěch zaměstnance. Práva zaměstnanců v pracovněpráv-
ních vztazích nemohou být také upravena odchylně od  ustanovení uvedených v § 363 odst.
2 zákoníku práce.
Tuto metodickou pomůcku si musí každá organizace upravit na své podmínky.

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA
název zaměstnavatele: ...........................................................................................................
1. Česká republika -  Organizační složka státu :...................................................................
2. Příspěvková organizace.....................................................................................................
se sídlem ................................................................................................................................
zastoupená .............................................................................................................................
(Vedoucí organizační složky státu nebo jiný vedoucí zaměstnanec ,který má písemné pově-
ření vedoucího organizační složky státu, u příspěvkových organizací statutární orgán, ne-
bo osoba statutárním orgánem písemně zmocněná k podpisu kolektivní smlouvy.)
a
základní (místní) organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací ....................
(název organizace).................................................................................................................
se sídlem ................................................................................................................…………
zastoupená .............................................................................................................................
Upozornění: Odborová organizace sdružující zaměstnance více zaměstnavatelů, může
nově uzavřít jednu podnikovou kolektivní smlouvu s více zaměstnavateli (§ 23 odst. 4a
ZP).
Poznámka: Kolektivní smlouvu může uzavřít také podnikový (koordinační) výbor.
podnikový (koordinační) výbor Odborového svazu státních orgánů a organizací  (název
podnikového, koordinačního výboru) ...................................................................................
se sídlem ................................................................................................................................
zastoupený .............................................................................................................................
Upozornění: Právo uzavřít kolektivní smlouvu za zaměstnance má pouze odborová orga-
nizace (§22 ZP). Uzavírá-li  kolektivní  smlouvu podnikový (koordinační výbor) musí mít
k tomu písemné zmocnění všech základních odborových organizací, které jsou jeho členy.

Tato kolektivní smlouva obsahuje tyto části:
I. Všeobecná ustanovení
II. Pracovněprávní nároky a podmínky
III. Platy
IV. Sociální podmínky zaměstnanců
V. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen BOZP)
VI. Vzdělávací činnost
VII. Tvorba a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb
VIII. Závěrečná ustanovení
IX. Přílohy

- zásady používání fondu kulturních a sociálních potřeb(dále jen FKSP)
- rozpočet FKSP
- seznam pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích,

čistících a dezinfekčních prostředků (nařízení vlády č. 495/2001 Sb.)
I.

Všeobecná ustanovení
Smlouvou se obě smluvní strany zavazují, vycházejíce z ustanovení platných předpi-
sů o postavení a vzájemných vztazích obou smluvních stran, k plnění úkolů, jak jsou
uvedeny v následujících částech, včetně vyjmenovaných příloh.

Při uzavírání kolektivní smlouvy, v případných kolektivních sporech o plnění závaz-
ků z této kolektivní smlouvy vyplývajících a při změnách této kolektivní smlouvy obě
smluvní strany vycházejí ze zákona o kolektivním vyjednávání a z ustanovení záko-
níku práce.

Zaměstnavatel vytvoří zástupcům zaměstnanců (členům závodního výboru, členům
podnikového nebo koordinačního výboru), na svůj náklad podmínky pro řádný výkon
jejich činnosti a to: (např. poskytnout místnost č……s nezbytným vybavením ke schů-
zové činnosti, dále využití kancelářské techniky, např. telefon, kopírku, počítač apod.)
hradit nezbytné náklady na údržbu a technický provoz tohoto vybavení a náklady na
potřebné podklady, hradit cestovní náklady při zajištění činností se zaměstnanci na

odloučených pracovištích, k účasti na jednání odborových orgánů, školení apod. (§
277 ZP).

Zaměstnavatel poskytne členu  orgánu odborové organizace, členu podnikového (ko-
ordinačního) výboru, k výkonu jeho činnosti pracovní volno pro jiný úkon v obecném
zájmu v nezbytně nutném rozsahu s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku, (§
203 odst. 2a ZP).
Poznámka: Je možná dohoda v kolektivní smlouvě o rozsahu uvolnění odborového funk-
cionáře.

Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu s náhradou mzdy ve výši průměrné-
ho výdělku v rozsahu 5 pracovních dnů v kalendářním roce přísluší zaměstnanci a to
k účasti na školení pořádaném odborovou organizací (§ 203 odst. 2c ZP).

Zaměstnavatel je povinen poskytnout  zaměstnancům pracovní volno pro jiný úkon
v obecném zájmu k výkonu jiné odborové činnosti, zejména k účastni na schůzích,
konferencích nebo sjezdech (§ 203 odst. 2b ).
Poznámka: Je možná dohoda v kolektivní smlouvě o rozsahu uvolnění odborového funk-
cionáře.

Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům pracovní volno s náhradou mzdy v nezbyt-
ně nutném rozsahu k činnosti při organizované zájmové tělovýchovné, sportovní ne-
bo kulturní akci a nezbytné přípravě na ni (§ 203 odst. 2m ZP). 
Poznámka: Doporučujeme specifikovat o jaké činnosti se jedná, jaký rozsah pracovního
volna, počty zaměstnanců, termín konání akcí apod.

Zaměstnavatel je povinen informovat a projednávat s odborovou organizací veškeré
náležitosti uvedené v § 287 zákoníku práce. Nad rámec uvedeného ustanovení, bude
zaměstnavatel informovat a projednávat s odborovou organizací tyto náležitosti........
Poznámka: Dále lze sjednat podrobnou úpravu postupu informování a projednávání, na-
př. konkretizace lhůt, způsob předávání informací, pravidla vzájemného jednání, vyhod-
nocování  závěrů,  lhůty a formy pro poskytnutí „odůvodněné odpovědi“ zaměstnavatele
apod.

Zaměstnavatel se zavazuje, že informace uvedené v čl.. …….. této kolektivní smlou-
vy bude odborové organizaci předávat písemně (elektronicky na adresu ………………)
s tím, že informace musí splňovat náležitosti stanovené v § 278 odst. 2 zákoníku
práce. Není-li to možné, předává zaměstnavatel (příslušný odpovědný vedoucí pracov-
ník ………………) informaci ústně na jednání odborového orgánu odborové organiza-
ce, o jehož svolání má právo požádat. Odborová organizace se zavazuje v požado-
vaném termínu jednání odborového orgánu svolat. 
Mimo termíny uvedené v předchozích ustanoveních má odborová organizace právo
kdykoli požádat zaměstnavatele o poskytnutí náležitých informací v rozsahu uve-
deném v předchozích ustanoveních, popř. o jejich doplnění nebo upřesnění, jakož i
právo požádat zaměstnavatele o svolání jednání zástupců odborové organizace a
příslušných vedoucích na odpovídající úrovni řízení, a to zejména z důvodu nebez-
pečí rozšíření nepravdivých, nepřesných či neúplných informací či dezinformací.
Zaměstnavatel se zavazuje v požadovaném termínu jednání svolat.
Poznámka: Doporučuje  se  v KS sjednat rovněž způsob informování, zejména pokud jde
o termíny  předávání  informací,  v  jaké  podobě budou informace předávány (písemně,
elektronicky,  ústně),  popř.  řešit situaci, kdy hrozí nebezpečí dezinformací, různých fám
apod.  a v důsledku toho rozkolísání příznivého pracovního prostředí pro zaměstnance
(např. nastalé odbytové potíže zaměstnavatele, hrozba platební neschopnosti zaměstnava-
tele, vyhlášení konkursu apod.). Úprava způsobu informování může být více či méně for-
mální. Uvedené ujednání je uvedeno jako jedno z možných, je třeba vždy vycházet z kon-
krétních podmínek u daného zaměstnavatele. K předávání informací může docházet i ji-
ným způsobem, např. zástupci zaměstnavatele jsou pravidelně zváni na jednání příslušné-
ho odborového orgánu, příslušný vedoucí zaměstnanec si vyhradí jeden den v týdnu (mě-
síci) k pravidelnému setkávání se zástupci odborové organizaci, zástupce odborové orga-
nizace je pravidelně zván na porady vedení daného zaměstnavatele, popř. je jejím stálým
členem apod. 

Zaměstnavatel se zavazuje, že bude odborovou organizaci informovat o vývoji
průměrného platu a jeho jednotlivých složkách. Písemnou informaci poskytne pra-
videlně každé čtvrtletí a to vždy....dnů po uplynutí daného čtvrtletí.
Poznámka: Ustanovení § 287 upravuje povinnost zaměstnavatele informovat odborovou
organizaci o vývoji odměňování, přičemž je možné údaje strukturovat i dalšími způsoby
(např. členění podle jednotlivých oddělení, provozních středisek apod.). Doporučuje se
sjednat v kolektivní smlouvě bližší podmínky informování, tedy zejména pokud jde o ter-
míny a způsob informování, nejlépe s pravidelnou periodicitou. Konkrétní podmínky je
třeba přizpůsobit danému zaměstnavateli.

Zaměstnavatel se zavazuje, že bude o záležitostech uvedených v § 279 odst. 1 písm.
a), b), d) a f) a v § 280 odst. 1 písm. a), b) c) zákoníku práce informovat a projednávat
s odborovou organizaci pravidelně každé pololetí, a to vždy …….dnů po uplynutí
daného pololetí.

1. Vzor kolektivní smlouvy pro organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace územních samosprávných celků
2. Vzor kolektivní smlouvy pro organizační složky územních samosprávných celků s přílohou: „Zásady používání sociálního, či jiného podobného fondu
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Odborová organizace má právo vykonávat u zaměstnavatele kontrolu nad stavem
BOZP. Tuto kontrolu bude odborová organizace vykonávat následujícím způso-
bem..........např. jak často, jakým způsobem, apod. (§ 322 odst. 1  ZP). 
Zaměstnavatel se zavazuje, že bude o záležitostech týkajících se bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci informovat odborovou organizaci pravidelně, a
to…………………………..
Poznámka: v KS lze dohodnout širší rozsah informací, které je zaměstnavatel povinen po-
skytovat,  např. informace o provedených opatřeních ke zlepšení pracovních podmínek a
o opatřeních realizujících povinnost zaměstnavatele vytvářet zaměstnancům podmínky,
které umožňují bezpečný výkon práce podle § 224, jakož i o plnění jiných povinností za-
městnavatelem.
Periodicita předávání informací by měla být volena podle charakteru povinně nebo na zá-
kladě dohody předávaných informací (rozlišit informace pravidelně sledované, dlouho-
dobé, informace ad hoc, např. změna v osobě oprávněné jednat za zaměstnavatele v pra-
covněprávních vztazích, informace relativně rychle zastarávající, např. nabídka volných
pracovních míst apod.) tak, aby zbytečně nezatěžovala jak zaměstnavatele tak odborovou
organizaci, přitom aby náležitá informovanost byla zajištěna. 
O každém jednání zástupců zaměstnavatele a odborové organizace, se pořizuje zápis ve
dvou vyhotoveních. Shodnou-li se zástupci smluvních stran na konkrétních závěrech, mu-
sí být tyto závěry v zápise uvedeny. Jestliže se jednající strany na tom dohodnou, musí být
zápis vyhotoven bezprostředně po skončení jednání, jinak bude zápis vyhotoven do tří pra-
covních dnů po skončení jednání. Za vyhotovení zápisu odpovídá zaměstnavatel. Zápis po-
depisují a jeho správnost ověřují pověřený zástupce zaměstnavatele a pověřený zástupce
odborové organizace. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení zápisu. 
Za účelem plnění povinností zaměstnavatele, pokud jde o informování a projednání
a za účelem plnění povinnosti odborové organizace podle ustanovení § 276 odst. 5
zákoníku práce vhodným způsobem informovat zaměstnance na všech pracovištích
o své činnosti jako zástupce zaměstnanců a o obsahu a závěrech informací a projed-
nání se zaměstnavatelem, se smluvní strany dohody, že bude využit podnikový intra-
net. Technické zabezpečení a bližší konkretizace provádění těchto povinností, zejmé-
na pokud jde o rozsah přístupu k vymezeným částem intranetu upravuje zápis z jed-
nání mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací.
Poznámka: Pokud je to účelné, je možné proces konzultací formalizovat v kolektivní
smlouvě natolik, že se smluvní strany dohodnou na povinnosti pořizovat z jednání zápis
(popř. jen z některých jednání zásadnějšího významu, a upravit bližší podrobnosti a jaké
má mít takový zápis minimální formální a obsahové náležitosti.
S rozšiřováním elektronické komunikace je možné dohodnout využívání podnikové elek-
tronické sítě. Také toto využití by mělo mít určitá, alespoň minimální pravidla (jde zejmé-
na o technické zabezpečení, umístění příslušných stránek – informací na síti, upravit i di-
ferencovaný přístup k informacím, řešit otázku ochrany dat, popř. upravit odpovědnost
příslušných zaměstnanců zaměstnavatele a členů odborového orgánu odborové organiza-
ce apod.) Není účelné technickými podrobnostmi zatěžovat vlastní text kolektivní smlouvy
– lze odkázat na zvláštní zápis z jednání.

Pokud je podle právních předpisů a ujednání v  této kolektivní smlouvě třeba sou-
hlasu odborové organizace, zaměstnavatel neprodleně předá odborové organizaci
písemnou žádost o udělení souhlasu, ve které uvede její důvody a popřípadě i lhůtu,
ve které očekává vyjádření odborové organizace. Odborová organizace se zavazuje
neprodleně žádost zaměstnavatele posoudit a v případně navržené lhůtě uvědomit
písemně zaměstnavatele o výsledku svého jednání. 
Poznámka: Doporučuje se upravit v kolektivní smlouvě také způsob projednání žádosti
zaměstnavatele o udělení souhlasu, je-li ho třeba podle právních předpisů nebo je-li to do-
hodnuto. Uvedené ujednání je uvedeno jen jako jedno z možných. Úprava může být více či
méně formální. Zároveň doporučujeme, aby odborové organizace k projednání nebo spo-
lurozhodování týkajícího se jednotlivého zaměstnance, přizvali tohoto zaměstnance k jed-
nání o jeho osobě, nebo s ním předmětnou záležitost předem projednali. Zákon jim sice tu-
to povinnost neukládá, ale bylo by nanejvýš vhodné nejen z titulu jejich postavení zástup-
ce všech zaměstnanců, ale také proto, že by na předmětnou záležitost získali  názor z po-
hledu pracovní, osobní a rodinné situace konkrétního zaměstnance. V neposlední řadě to
může mít vliv i na celkový kredit odborů u zaměstnavatele. Právo zaměstnance – člena od-
borů, být přítomen na jednání, které se týká jeho osoby vyplývá ze stanov.

Za odborové organizace působící u zaměstnavatele bude při uzavírání kolektivní
smlouvy, včetně změn a dodatků postupováno následujícím způso-
bem.............................. (§ 24 odst. 2 ZP).
Poznámka: Podmínkou je, že u jednoho zaměstnavatele působí více odborových organi-
zací. Při pluralitě odborových organizací u jednoho zaměstnavatele, je možné sjednat ji-
ný postup,  např.  dohodu o tom, že jedna (více) odborová organizace bude vyjednávat o
uzavření kolektivní smlouvy včetně dodatků nebo její změny, popřípadě bude uzavřena do-
hoda, že bude uzavřeno více kolektivních smluv apod.

V pracovněprávních vztazích ve vztahu k jednotlivým zaměstnancům, kteří nejsou
odborově organizováni, jedná odborová organizace …………………………….., po-
kud zaměstnanec neurčí jinak.

Zaměstnavatel bude u členů odborové organizace zabezpečovat výběr odborových
členských příspěvků formou srážek z platu, a tyto odvádět na účet odborové organi-
zace, číslo účtu………………………………..(§ 146 odst. c  ZP).

Zaměstnavatel odečte zaměstnancům – členům odborové organizace, po skončení
zdaňovacího  období,  od základu daně členské příspěvky podle § 15 odst. 7 zákona
č. 586/1992 Sb., v platném znění o daních z příjmů. 
Poznámka: V případě, že zaměstnavatel členské příspěvky  členům odborů nesráží, musí
každý člen odborů o odečet této částky od základu daně požádat zaměstnavatele individu-
álně. K tomu zaměstnavateli předloží potvrzení odborové organizace o výši členských
příspěvků, které za zdaňovací období zaplatil.        

II.
Pracovněprávní nároky a podmínky

Před  uzavřením  pracovní  smlouvy  zaměstnavatel seznámí uchazeče o zaměstnání
s právy a povinnostmi, které by pro něj z pracovní smlouvy vyplynuly a s pracovními
podmínkami a podmínkami odměňování, za nichž má práci konat. Dále zaměstna-
vatel uchazeče o zaměstnání seznámí s těmito zvláštními právními předpisy, které se
vztahují k práci, která má být předmětem pracovního poměru.........................(§ 31
ZP).

Zaměstnavatel se zavazuje, že u nově přijatých zaměstnanců do pracovního poměru,
nebude sjednávána zkušební doba delší než....měsíce po sobě jdoucí po dni vzniku
pracovního poměru (§35 ZP).
Poznámka: Zkušební doba nemusí být sjednávána vůbec.

Při  nástupu  do  práce,  zaměstnavatel  seznámí  zaměstnance  s pracovním řádem,
s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP jež musí zaměstnanec při své práci
dodržovat, s kolektivní smlouvou, popř. vnitřními předpisy, následujícím způso-
bem..............  (§37 odst. 5 ZP).

Zaměstnavatel bude (např. 1x měsíčně) základní odborové organizaci předkládat
zprávy o nově vzniklých pracovních poměrech (§38 odst. 3 ZP).

Zaměstnavatel se zavazuje, že bude odborové organizaci vždy první den následu-
jícího měsíce předkládat zprávy o nově vzniklých pracovních poměrech v předcho-
zím kalendářním měsíci; zpráva bude členěna podle toho, zda jde o pracovní pomě-
ry na dobu neurčitou či určitou a v jaké délce a zda jde o pracovní poměry sjednané
na kratší než stanovenou týdenní pracovní dobu. Zaměstnavatel bude odborovou or-
ganizaci rovněž informovat o nově vzniklých pracovněprávních vztazích na základě
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zpráva bude předávána v písemné
podobě …………………(uvést místo, osobu, komu bude zpráva předána elektronicky na
adresu ……………….).
Poznámka: v KS lze dohodnout lhůty, ve kterých je zaměstnavatel povinen předkládat od-
borové organizaci zprávy o nově vzniklých pracovních poměrech příp. i další podrobnos-
ti vztahující se k této agendě; měla by být přitom věnována pozornost atypickým for-
mám práce, které zaměstnavatel využívá (pracovní poměry na dobu určitou, se
zkráceným pracovním úvazkem. apod.) (§ 38 odst. 3 ZP),

Pracovní poměr na dobu určitou nelze sjednat s těmito zaměstnan-
ci…………………..např. stanovit okruh zaměstnanců, určité profese, zaměstnanci zdra-
votně znevýhodnění aj. (§39 odst. 2 až 6 ZP).

Převedení zaměstnance na jinou práci podle § 46 ZP projedná zaměstnavatel předem
s odborovou organizací, v případě jejího nesouhlasného stanoviska zaměstnavatel
svůj záměr znovu posoudí.

Nad rámec překážek v práci uvedených v § 47 zákoníku práce, bude zaměstnavatel
zařazovat zaměstnance na jeho původní pracoviště ještě v těchto dalších přípa-
dech.....................

Hodlá-li zaměstnavatel se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr výpovědí podle §
52 písm. a) až d)  zákoníku práce, je povinen zaměstnanci nabídnout jinou pro něj
vhodnou práci, pokud takovou práci má. Tuto povinnost zaměstnavatel nemá, jestli-
že zaměstnanec nebyl ochoten přejít na jinou pro něho vhodnou práci, kterou mu za-
městnavatel před výpovědí nabídl. 

Rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem výpovědí podle §52 ZP nebo okam-
žitým zrušením podle § 55 ZP, případně zrušení pracovního poměru ve zkušební
době, projedná předem zaměstnavatel s odborovou organizací následujícím způso-
bem.....(např. jednáním na ZV OO). V případě jeho nesouhlasného stanoviska zaměst-
navatel svůj záměr znovu posoudí (§ 61 odst. 1 ZP).

Varianta I.
Výpovědní doba je stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí.........měsíce.
Poznámka: Výpovědní doba ze zákona činí nejméně 2 měsíce (§ 51 odst. 1 ZP). 
Varianta II.
Výpovědní doba je stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí:

-  u zaměstnanců, jejichž pracovní poměr k zaměstnavateli trval 15 a více let
………..měsíců,

Návrhy vzorových kolektivních smluv - metodická pomůcka
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-  u zaměstnanců, jejichž pracovní poměr trval více než 10 let, ne však více než 15
let ………..měsíců,

- u zaměstnanců, jejichž pracovní poměr trval více než 5 let, ne však více než 10 let
……….měsíců.

-  u ostatních zaměstnanců činí výpovědní doba 2 měsíce (§ 51 odst. 1 zákoníku
práce).

Jde-li o člena orgánu odborové organizace v době jeho funkčního období a v do-
bě........(např. 2 let) po jeho skončení je k výpovědi nebo okamžitému zrušení pracov-
ního poměru zaměstnavatel povinen požádat odborovou organizaci o předchozí sou-
hlas (§ 61 odst. 2 ZP). Tohoto souhlasu může zaměstnavatel použít pouze ve
lhůtě.........měsíce od jeho udělení (§ 61 odst. 3 ZP).
Poznámka: Ustanovení umožňuje prodloužit v kolektivní smlouvě dobu jednoho roku po
skončení funkce, během níž požaduje zákon předchozí souhlas odborové organizace ke
skončení pracovního poměru. Zákonnou lhůtu 2 měsíců od udělení souhlasu odborové or-
ganizace ke skončení pracovního poměru s členem orgánu odborové organizace lze v ko-
lektivní smlouvě zkrátit.

Mimo případy uvedené v § 53 odst. 1 nesmí dát zaměstnavatel výpověď zaměstnan-
ci, který pobírá rodičovský příspěvek.
Poznámka: Uvedený případ ujednání v KS má za cíl chránit rodiče malých dětí – zákaz
výpovědi je přitom vázán na pobírání rodičovského příspěvku – ten může být pobírán jak
v době rodičovské dovolené zaměstnance (jedním z rodičů – pak je rodič chráněn před
výpovědí z důvodu čerpání rodičovské dovolené), tak v době, kdy již zaměstnanec nemá
právo na rodičovskou dovolenou, protože dítě dosáhlo věku tří let. Rodičovský příspěvek
je přitom poskytován až do 4 let věku dítěte – na tuto dobu může rodič požádat o poskyt-
nutí neplaceného volna, souběh rodičovského příspěvku a příjmu ze zaměstnání je možný
(za určitých podmínek, které stanoví předpisy o státní sociální podpoře) - tímto ujednáním
by tedy byl chráněn i rodič, který je zaměstnán (§ 53 odst. 1 písmeno d).

Při hromadném propouštění, před dáním výpovědi jednotlivým zaměstnancům je za-
městnavatel povinen o svém záměru nejpozději......(např. 60 dnů) předem, písemně
informovat odborovou organizaci o náležitostech uvedených v § 62 odst. 2 ZP. 
Poznámka: Lhůtu 30 dnů lze v kolektivní smlouvě prodloužit.

Při hromadném propouštění, před dáním výpovědi  jednotlivým zaměstnancům se
zaměstnavatel zavazuje,  že odborovou organizaci bude informovat a projedná s ní
nad rámec stanovený v § 62 odst. 2 zákoníku práce tyto další náležitosti..............
Informování a projednání se uskuteční tímto způsobem.........
Poznámka: V KS lze sjednat rozsah dalších práv hromadně propouštěných zaměstnanců
(§ 62 odst. 2 písm. f), lze také formálněji upravit způsob informováni a projednávání (na-
př. lhůty, předávání materiálů, povinnost pořídit z jednání zápis apod.).

Pracovní poměr hromadně propouštěného zaměstnance skončí výpovědi nejdříve po
uplynutí..........(např.  60 dnů) po sobě jdoucích od doručení písemné zprávy zaměst-
navatele podle § 62 odst. 5 úřadu práce, ledaže zaměstnanec prohlásí, že na prodlou-
žení pracovního poměru netrvá (§ 63  ZP). 
Poznámka: Ustanovení umožňuje ve prospěch zaměstnance prodloužit lhůtu 30 dnů po
kterou trvá ochrana zaměstnance před skončením pracovního poměru.

S jinými případy rozvázání pracovního poměru seznámí zaměstnavatel odborovou
organizaci pravidelně........ např. 1x měsíčně jednáním na ZV OO (§ 61 odst. 5 ZP).

Zaměstnanci, kteří mají sjednán pracovní poměr na dobu určitou, nebo jejich pra-
covní poměr je omezen na dobu konání určitých prací, zaměstnavatel upozorní na
skončení pracovního poměru včas, nejméně...............např. jeden týden předem (§ 65
ZP).
Poznámka: Nejkratší zákonná doba je nejméně 3 dny předem.

Pracovní poměr na dobu určitou nelze sjednat s těmito zaměstnanci……………např.
stanovit okruh zaměstnanců, určité profese, zaměstnanci zdravotně znevýhodněni aj. (§39
odst. 2až 6 ZP).

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele, písemně
oznámí zaměstnavatel zaměstnanci včas nejméně...........např. jeden týden předem (§ 66
ZP).
Poznámka: Nejkratší zákonná doba je nejméně 3 dny předem.

Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou za-
městnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž dů-
vodů, náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši…..…. násobku mě-
síčního průměrného výdělku.
Poznámka: Ze zákona nejméně trojnásobek § 67 odst. 1 ZP.

Zaměstnanec nebude povinen odstupné vracet, pokud po skončení pracovního pomě-

ru bude konat práci v pracovněprávním vztahu u dosavadního zaměstnavatele, kte-
rý existoval již před skončením pracovního poměru (§ 68 ZP).
Poznámka: Jedná se např. o souběžný pracovní poměr a dohody o pracích konaných mi-
mo pracovní poměr.

Zaměstnanci u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou za-
městnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) nebo dohodou z týchž důvodů,
náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši............násobku měsíčního
průměrného výdělku 
Poznámka: Ze zákona nejméně dvanáctinásobek § 67 odst. 1 ZP.

Požádá-li zaměstnanec zaměstnavatele o vydání  posudku o pracovní činnosti, je za-
městnavatel povinen do............zaměstnanci tento posudek vydat. 
Poznámka: Zaměstnavatel má povinnost vydat zaměstnanci tento posudek do 15 dnů od
doby, kdy zaměstnanec o něj požádal. Tuto dobu lze v kolektivní smlouvě zkrátit.
Zaměstnavatel není povinen zaměstnanci vydat pracovní posudek dříve, než v době 2 mě-
síce před skončením jeho zaměstnání. (§ 314 ZP).  

Pro výkon noční práce se stanoví tyto podmínky………………………………(ve kte-
rých činnostech, v jakém rozsahu, na jakou dobu, pro která pracoviště, sociální služby, na-
př. možnost občerstvení apod.). § 94 ZP. Délka vyrovnávacího období u noční práce se
stanoví na.......... (max. 26 týdnů po sobě jdoucích). 
Poznámka: Je účelné v kolektivní smlouvě upravit podrobnosti ke splnění povinností za-
městnavatele uvedených v § 94 odst. 2 a 4 ZP, a zkrátit délku vyrovnávacího období.

V KS lze sjednat specifické podmínky (programy) pro zaměstnávaní starších zaměst-
nanců, např. přísnější kriteria pro propouštění zaměstnanců nad 50 let věku, vyšší od-
stupné v závislosti na počtu odpracovaných roků, možnosti využití kratších pracovních
úvazků, pravidelné lékařské prohlídky na náklady zaměstnavatele, rehabilitační pobyty a-
pod. 

Pracovním týdnem se rozumí pondělí až pátek.
Poznámka: Zákoník práce definuje týden jako každé období na sebe navazujících 7 dnů
(§ 78 odst. 1 písm. j) ZP), je tedy možné v KS upravit i jiné vymezení týdne, než je daná
zvyklost, tj. počítání týdne od pondělí do neděle. Před takovým ujednáním je však třeba
důrazně varovat, neboť hrozí narušení zažitých zvyklostí a rodinného života zaměstnanců. 

Pracovní doba je stanovena:
- jako rovnoměrně rozvržená,začátek a konec pracovní doby se stanoví s tímto

rozvrhem pracovních směn …….dnem…….. (§82 ZP)

- jako nerovnoměrně rozvržená na období…. (max.52 týdnů) s tímto rozvrhem
stanovené týdenní pracovní doby ……dnem……… (§ 83 ZP)
Poznámka: Je účelné toto vyrovnávací období v KS zkrátit.

Zaměstnavatel se zavazuje seznámit zaměstnance s písemným rozvrhem směn
nejpozději 4 (3) týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba nerov-
noměrně rozvržena.

Listinu obsahující písemný rozvrh směn předá zaměstnavatel
prokazatelně (např. proti podpisu) každému zaměstnanci.

- jako pružná dnem….. Začátek a konec zkladní pracovní doby se stanoví
od.........do........... Volitelná pracovní doba na začátku a konci pracovní doby se
stanoví  od........do........tak, že celková délka směny nepřesáhne 12 hodin. (§ 85
ZP).

- Pro potřeby cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v době
důležitých osobních překážek v práci a dalších náhrad stanovených v § 85
odst. 6 ZP, se pracovní doba stanoví jako rovnoměrně rozvržená se začátkem
a koncem pracovní doby takto................

Zaměstnavatel se zavazuje pro vedoucí zaměstnance, zařazené od třídy ………..  a
výše uspořádat v kalendářním roce školení alespoň v rozsahu ....... hodin zaměřené
na ……………(dodržování zákazu diskriminace, generovou problematiku, metody
prosazování  zákazu  diskriminace v pracovněprávních vztazích, proškolení zákona
č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskri-
minací (antidiskriminační zákon). Školení se považuje za školení k prohloubení kva-
lifikace. 
Poznámka:  V  KS  lze  sjednat  specifické školení zaměstnanců a jeho rozsah, pokud jde
o genderovou problematiku (problematiku rovnosti mužů a žen). Školení se může týkat jen
vedoucích zaměstnanců, ale také všech zaměstnanců u zaměstnavatele.

Přestávka v práci v trvání….(nejméně 30 minut), se stanoví od….do..... (§ 88 ZP). 
Poznámka: Lze sjednat také rozdělení přestávky a to do části dlouhých nejméně 15 minut.

Bezpečností přestávky se poskytují těmto zaměstnancům.........např. zaměstnancům
pracujícím se zobrazovací technikou) za těchto podmínek......např. v délce ........ minut po
každých dvou hodinách nepřetržité práce (§ 89 ZP). 

Návrhy vzorových kolektivních smluv - metodická pomůcka
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Poznámka: Lze sjednat okruh bezpečnostních přestávek příp. jejich délku a podmínky je-
jich poskytováni.

Varianta I.
Evidenci pracovní doby, práce přesčas, noční práce, doby v době pracovní pohoto-
vosti bude zaměstnavatel provádět takto........(§ 96 ZP).

Varianta II.
Zaměstnavatel upraví podrobnosti způsobu vedení evidence odpracované pracovní
doby, práce přesčas, noční práce, doby v době pracovní pohotovosti a evidence pra-
covní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel vnitřním předpisem. Tento vnitřní
předpis může zaměstnavatel vydat po předchozím projednání (souhlasu) s odboro-
vou organizací a na dobu maximálně do uplynutí účinnosti této kolektivní smlouvy.
Vnitřní předpis bude vyhlášen následujícím způsobem…………...
Poznámka: V KS by mělo být sjednáno, jakým způsobem bude zaměstnavatel vést eviden-
ci odpracované doby, zda se tak bude dít např. zápisem do knihy docházky, zda bude vy-
užíván elektronický či jiný systém. Ať už bude zvolen jakýkoli systém, je nezbytné, aby od-
lišil pracovní dobu, práci přesčas, noční práci a odpracovanou dobu v době pracovní po-
hotovosti a dobu pracovní pohotovosti (§ 95). I zde je účelné sjednat vydání vnitřního
předpisu včetně spoluúčasti (projednání nebo spolurozhodování) odborové organizace. 

Zaměstnavatel započte část doby z doby potřebné k osobní očistě po skončení práce,
do pracovní doby v délce...........
Poznámka: Tuto možnost je účelné využít, zejména pro zaměstnance, pracující ve vysoké
prašnosti, nebo dochází-li u nich k nadměrnému znečištění.

Ve dnech pracovního klidu a nepřetržitého odpočinku v týdnu, zaměstnavatel může
nařídit pouze tyto práce……………...v rozsahu…………..hodin (§ 91  ZP).

Pro výkon práce přesčas  se stanoví tyto podmínky………………….. (ve kterých čin-
nostech, v jakém rozsahu, na jakou dobu, pro která pracoviště apod.).

Délka vyrovnávacího období u práce přesčas se stanoví na.........max. 52 týdnů po sobě
jdoucích (§ 93  ZP).
Poznámka: Jen v kolektivní smlouvě lze vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě
jdoucích, dále je účelné toto vyrovnávací období zkrátit.

Celkový rozsah pracovní pohotovosti se stanoví na ........hodin v kalendářním roce. 
Poznámka: Rozsah pracovní pohotovosti je třeba dohodnout v kolektivní smlouvě. (§ 95
ZP). Pracovní pohotovost lze sjednat pouze mimo pracoviště nikoliv na pracovišti (§ 78
odst. 1 písm. h ZP). Pracovní pohotovost může zaměstnavatel na zaměstnanci požadovat
jen, jestliže se o tom se zaměstnancem dohodne.

Mimo opatření týkající se hromadné úpravy pracovní doby, práce přesčas, možnost
nařizovat práci ve dnech pracovního klidu a noční práci, je zaměstnavatel povinen
předem projednat s odborovou organizací i tato další opatření........(§ 99 ZP).
Poznámka: Jedná se např. o opatření k zajištění BOZP při práci přesčas, při práci ve
dnech pracovního klidu, při noční práci apod.

Podmínky, které mohou ovlivnit poskytování cestovních náhrad, zejména dobu a
místo nástupu a ukončení pracovní cesty, místo plnění pracovních úkolů, způsob do-
pravy a ubytování, určí předem písemně zaměstnavatel a to v dohodě s příslušným
zaměstnancem, kterého na pracovní cestu vysílá (§ 153 ZP).
Poznámka: Zaměstnavatel uvedené skutečnosti může zaměstnanci nařídit, je tedy účelné
v kolektivní smlouvě dojednat, že tyto skutečnosti budou předmětem dohody zaměstnava-
tele a zaměstnance.

Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům náhrady cestovních, stěhovacích a jiných
výdajů,  které  jim  vzniknou  při plnění pracovních povinností, jakož i náhrady za
opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů, potřebných pro výkon práce, po-
kud jich používají s jeho souhlasem, takto :………………(podmínky a výše).

Pravidelným pracovištěm pro účely cestovních náhrad je ……………... (sídlo, adre-
sa zaměstnavatele, adresa konkrétního provozu apod.).
Poznámka: V KS lze sjednat pro účely cestovních náhrad pravidelné pracoviště zaměst-
nanců (§ 34 odst. 2.) 

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné ve výši:
……….Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
……….Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,
……….Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Poznámka: V současné době je sazba stravného (§ 176 ZP)
- 60 Kč až 72 Kč, trvá-li prac. cesta 5 až 12 hodin,
- 92 Kč až 110 Kč, trvá-li prac. cesta déle než 12 hod. nejvýše však 18 hodin,
- 144 Kč až 172 Kč, trvá-li prac. cesta déle než 18 hodin,

Upozornění: Doporučujeme vyjednat stravné ve výši horní hranice platného rozpětí. 

Znemožní-li zaměstnavatel vysláním na pracovní cestu, která trvá méně než 5 hodin,

zaměstnanci stravovat se obvyklým způsobem, poskytne mu stravné ve výši stravné-
ho jako při pracovní cestě 5 až 12 hodin. (§176 ZP).

Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci na jeho žádost odpočinek mezi ukončením pra-
covní cesty a nástupem na další pracovní směnu v délce nejméně..........např. 8 hodin a
více.

Náhrada platu při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě):
Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla na-
řízena karanténa, přísluší po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pra-
covní neschopnosti (karantény) náhrada platu a to za první 3 dny ve výši.......%
průměrného výdělku a od 4. dne ve výši..........% průměrného výdělku. Tato náhrada
platu přísluší zaměstnanci za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a za
svátky, za které jinak přísluší zaměstnanci náhrada platu nebo se mu plat nekrátí. 
Poznámka: Za první tři dny karantény přísluší náhrady platu ve výši 25 % průměrného
výdělku. Za první tři dny dočasné pracovní neschopnosti náhrada platu nepřísluší a od
čtvrtého dne přísluší ve výši 60 % průměrného výdělku. Tuto náhradu platu, i za prvé tři
dny dočasné pracovní neschopnosti, je možno nasmlouvat až do výše 100% průměrného
měsíčního  výdělku zaměstnance (§ 192 ZP). 

Kontrola  práce  neschopného  zaměstnance  bude  vykonávána ........např. za účasti
určeného člena orgánu odborové organizace, u kterého se bude jednat o úkon v obecném
zájmu  (§ 192 odst. 6 ZP).  
Poznámka: Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán do-
časně práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pra-
covní neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce.   

Porušení stanoveného režimu práce neschopného zaměstnance bude zaměstnavatel
hodnotit podle těchto kritérií: např. dodržování předepsaných vycházek, apod. 
Zaměstnavatel zjištěné případy porušení povinnosti práce neschopného zaměstnan-
ce zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek a na-
vržená opaření projedná s odborovou organizací. 
Poznámka: V KS lze sjednat projednání případů porušení povinností práce neschopného
zaměstnance zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek
s odborovou organizací a projednání případného snížení náhrady mzdy nebo její nepo-
skytnutí (§ 192 odst. 6).

Snížení nebo neposkytnutí náhrady platu bude prováděno podle následujících krité-
rií: např. zda se jedná o první případ porušení léčebného režimu či nikoliv, apod. (§ 192
odst.5 ZP).

Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci náhradu platu v případě jeho uvolnění z důvo-
du obecného zájmu i v těchto dalších případech..........(§ 200  ZP).

Při pravidelném střídání zaměstnanců ve směnách (střídání směn) se  započítává do
pracovní doby doba střídání v trvání.................. (§ 78 odst. 2 ZP).
Poznámka: Nejvýše 1 hodina.

V případech prostojů se zaměstnancům poskytuje náhrada platu ve výši.....%
průměrného výdělku (§ 207 odst. a ZP).
Poznámka: Nejméně 80% nejvýše 100 % průměrného měsíčního výdělku.

V případech přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo ži-
velní události, se zaměstnancům poskytuje náhrada platu ve výši....% průměrného
výdělku (§ 207 odst. b ZP)
Poznámka: Nejméně 60 % nejvýše 100 % průměrného měsíčního výdělku..

Čerpání dovolené zaměstnanců v příslušném kalendářním roce bude prováděno pod-
le rozvrhu čerpání dovolené, vydaného s předchozím souhlasem odborové organiza-
ce. Tento rozvrh čerpání dovolené zaměstnavatel předloží odborové organizaci k od-
souhlasení do…………………..(§ 217 ZP).

Hromadné čerpání dovolené se stanovuje na dobu od....do..... . v délce.....pracovních dnů
(§ 220 ZP).

Povinnosti a práva zaměstnanců budou konkrétně vymezeny v pracovním řádu za-
městnavatele, který bude vydán (novelizován) do……………………..po předchozím
schválení odborové organizace (§ 306 odst. 4 ZP).
Zaměstnavatel nesmí zavést žádný sledovací technický systém v sociálních zaříze-
ních, v místnostech určených k převlékání a osobní očistě zaměstnanců, v odpočin-
kových místnostech určených pro těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně-matky,
v místech, určených k čerpání přestávky zaměstnanci a dále v ………………………

III.
Platy

Náměty vycházejí ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a nařízení vlády č. 564/2006
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Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve  znění  poz-
dějších předpisů. 

Celkový objem prostředků vynakládaný na platy v Kč ...............................................
z toho:
- platové tarify.....................................................................................................................
- osobní příplatky ...............................................................................................................
- příplatky za vedení ..........................................................................................................
- zvláštní příplatky .............................................................................................................
- odměny ............................................................................................................................
- ostatní složky platu ..........................................................................................................
• Průměrný měsíční plat v Kč..........................................................................................
• Zvýšení (snížení) průměrného platu v % ....................................................................
Uvedené zvýšení (snížení) průměrného platu bude promítnuto s účinností od  ...............
- do platových tarifů ve výši .......................................................................................... %
- do nenárokových složek platu ve výši  ........................................................................%

Upozorňujeme,  že  změna platových  tarifů  přichází  v  úvahu  pouze  za předpokladu
úpravy stupnic  platových  tarifů  (platových tabulek), které jsou přílohou nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve
znění pozdějších předpisů.
Poznámka: V návaznosti na současnou situaci v projednávání změn platové části
zákoníku práce přichází v úvahu i vydání nového nařízení vlády.
Celkový objem  prostředků  na platy je v organizačních složkách státu vymezen limitem,
v příspěvkových organizacích může být vymezen  podílem mimotarifních složek. 
• Osobní příplatek

- průměrná výše osobního příplatku v Kč. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- osobní příplatek se přiznává na základě hodnocení za období . . . . . . . 

Základní kritéria pro poskytování osobního příplatku:
- trvalý kvalitní výkon prováděných prací,
- tvůrčí přístup k plnění úkolů,
- plnění většího rozsahu vykonávaných prací,
- odborná znalost veškeré pracovní problematiky,
- plnění dlouhodobějších úkolů požadovaných nad rámec určené pracovní náplně,
- odpovědnost vykazovaná při plnění pracovních úkolů,
- nadprůměrné organizační a řídící schopnosti, apod.

• Zvláštní příplatek
V kolektivní smlouvě je vhodné vymezit okruh zaměstnanců, kterým je zvláštní přípla-
tek poskytován a jeho konkrétní výši pro jednotlivé kategorie zaměstnanců.

• Odměny
Dohodnout bližší podmínky pro poskytování mimořádných odměn, např. vymezení pra-
covních úkolů, za jejichž splnění mohou být odměny poskytnuty, okruhy zaměstnanců,
kterých se plnění týká, průměrnou výši odměny, apod.

• Splatnost platu
Plat je splatný po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po
měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na plat nebo na některou jeho složku.V ko-
lektivní smlouvě lze dohodnout pravidelné termíny výplaty platu, případně i termíny vý-
platy záloh.

• Výplata platu
Plat se vyplácí v pracovní době a na pracovišti, odlišnou úpravu lze dohodnout v kolek-
tivní smlouvě. V této souvislosti upozorňujeme, že zasílání výplaty zaměstnance na účet
u peněžního ústavu je podmíněno jeho žádostí. 
Zaměstnavatel se zavazuje, že na základě žádosti zaměstnance bude při výplatě platu na
svůj náklad a odpovědnost poukazovat částku určenou zaměstnancem na nejvýše dva
účty zaměstnance u banky nebo spořitelního či úvěrního družstva, a to nejpozději v pra-
videlném termínu výplaty platu.  

• Zařazování zaměstnanců do platových tříd
Zaměstnanci se zařazují do platových tříd v souladu s katalogem prací, který je stano-
ven nařízením vlády č. 222/2010 Sb. Zařazení do platové třídy se vždy provádí na zá-
kladě nejnáročnějších prací, jejichž výkon zaměstnavatel od zaměstnance vyžaduje.

• Zařazování zaměstnanců do platových stupňů
V kolektivní smlouvě lze dohodnout pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí
nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy u zaměstnanců zařaze-
ných  do  první  až  páté platové  třídy. Úprava provedená v souladu s § 6 nařízení vlády
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, by měla být prove-
dena tak, aby zaměstnanci zajistila zařazení minimálně do toho platového stupně, na kte-
rý by mu vznikl nárok při zařazení na základě délky započitatelné praxe.

- kategorie zaměstnanců (např. řidič silničních motorových vozidel, uklízeč, topič, za-
městnanec ochrany majetku a osob, atp.)  . . . . . . . .

- přiznaný platový stupeň   . . . . . . . . . . . . 
Poznámka: Za předpokladu, že budou schváleny navrhované úpravy zákoníku práce, do-
jde v zařazování zaměstnanců do platových stupňů k podstatným změnám.
Ve zdravotnickém zařízení lze se souhlasem zřizovatele sjednat v kolektivní smlouvě způ-
sob určení platového tarifu v rámci rozpětí tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší pla-
tový stupeň i pro zaměstnance zařazené do páté a vyšší platové třídy.

• Odměna za pracovní pohotovost 
Za dobu pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci odměna nejméně ve výši 10 %
průměrného výdělku, není-li v kolektivní smlouvě sjednáno jinak (§ 140 zákoníku
práce).
Jedná se zásadně o pracovní pohotovost mimo pracoviště s tím, že v kolektivní smlouvě
lze dohodnout sazby odlišné, případně diferencované pro pracovní dny a dny pracovního
klidu.

IV.
Sociální podmínky zaměstnanců

Zaměstnancům, kteří nastoupili do pracovního poměru, zaměstnavatel uhradí ná-
klady na vstupní lékařské prohlídky a to takto....... .(§ 32 ZP).
Poznámka: Možno  zavázat zaměstnavatele, že tyto náklady zaměstnavatel zaměstnanci
uhradí do určitého termínu, např. v den nástupu zaměstnance do pracovního poměru, po
uplynutí zkušební doby apod.

Závodní preventivní péči zaměstnancům poskytuje toto zařízení závodní preventivní
péče ......................... a to v následujícím rozsahu....................... (§103 odst. 1 písm. d
ZP) 
Poznámka: Zaměstnancům, kteří se podrobili pracovně lékařské prohlídce, zaměstnavatel je
povinen za tuto dobu poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy (§103 odst. 1 písm. e  ZP). 

Odměny k životním jubileím a při skončení pracovního poměru:
- k ocenění pracovních zásluh zaměstnance při dovršení padesáti let věku bude za-
městnanci poskytnuta odměna ve výši ............... Kč (případně % z celkového průměrné-
ho výdělku),

- k ocenění pracovních zásluh zaměstnance při prvním skončení pracovního poměru
po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod  bude
zaměstnanci poskytnuta odměna ve výši  ...............  Kč (% z celkového průměrného vý-
dělku) § 224 odst. 2 ZP
Poznámka: Výši odměn lze odstupňovat v návaznosti na počet let odpracovaných v orga-
nizaci.

V rámci zlepšení vzhledu a úpravy pracovišť zaměstnavatel zabezpečí:.............(§ 224
odst. 2b  ZP).

Zaměstnavatel zabezpečí bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů, které za-
městnanci obvykle nosí do práce, jakož i úschovu kol a motocyklů, pokud je zaměst-
nanci používají k cestě do zaměstnání a zpět a to následujícím způso-
bem..........................................
Poznámka: Podle ustanovení § 226 ZP došlo ke zúžení okruhu věcí za které odpovídá za-
městnavatel v režimu odpovědnosti za škodu na odložených věcech. To znamená že ze
zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit pouze bezpečnou úschovu svršků a osob-
ních předmětů, které zaměstnanci obvykle nosí do práce, nikoliv již kol a motocyklů, jak
tomu bylo podle § 145 dřívějšího ZP.

Zaměstnavatel umožní zaměstnancům stravování za těchto podmínek……………
(stanovit okruh osob, kterým lze závodní stravování poskytnout, výši příspěvku z fondu kul-
turních a sociálních potřeb  apod.) § 236 ZP.
Poznámka: Organizační  složky  státu  a  státní příspěvkové organizace se řídí zákonem
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, § 69 s tím, že náklady na závodní stravování
a jejich úhrada je upravena vyhláškou č. 430/2001 Sb. v platném znění.
Příspěvkové organizace územních samosprávných celků se řídí zákonem č. 250/200 0Sb.,
o  rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků v platném znění, § 33b s tím,
že  náklady  na závodní stravování a jejich úhrada je upravena vyhláškou č. 84/2005 Sb.
v platném znění.

Pro  zaměstnance,  jejich  rodinné příslušníky  a důchodce-bývalé pracovníky, kteří
u zaměstnavatele pracovali do odchodu do starobního nebo plného invalidního dů-
chodu, zaměstnavatel zajistí podnikovou rekreaci v rekreačním zařízení v období
od………. do …………… (vymezit rámcové podmínky).

Zaměstnavatel bude vytvářet podmínky pro slaďování profesního a rodinného živo-
ta a vytvářet lepší podmínky pro zaměstnance s povinnostmi k rodině (§ 195 až 199
ZP).
Poznámka: Např. zřízení odpočinkových místností pro těhotné ženy, včetně míst určených
ke kojení, opatření pro usnadnění návratu do zaměstnání pro zaměstnance po skončení
mateřské nebo rodičovské dovolené, po skončení péče o osobu blízkou, vytvoření pod-
mínek  pro možnost zaměstnání na zkrácený úvazek, pomoc při umístění dítěte ve školce
apod.

Nad rámec omezení uvedených v ustanovení § 239 až 241 zákoníku práce, zaměstna-
vatel přijme následující opatření vůči těhotným ženám a matkám malých dětí, které
jim umožní sladit pracovní a rodinný život.
Poznámka: Např. specifikovat popřípadě rozšířit rozsah prací, které nesmějí uvedené za-
městnankyně vykonávat, apod.

Zaměstnankyni, která kojí své dítě, přísluší  na každé dítě přestávky ke kojení v tom-
to rozsahu........................(§ 242 ZP)
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Poznámka: Rozsah zvláštních přestávek ke kojení lze v kolektivní smlouvě upravit
výhodněji oproti  zákonné úpravě.
Byla-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí nebo zaměstnankyně-
matka do konce devátého měsíce po porodu převedena na jinou práci a dosahuje-li
zaměstnankyně při práci, na níž byla převedena, bez svého zavinění nižšího výdělku
než dosahovala na dosavadní práci a přitom nesplňuje podmínky pro poskytnutí vy-
rovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství podle zákona o nemocenském pojiš-
tění, poskytne ji zaměstnavatel po dobu převedení k platu doplatek do výše
průměrného výdělku, kterého dosahovala před převedením.
Byla-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnan-
kyně–matka do konce devátého měsíce po porodu převedena na vlastní žádost z noč-
ní práce na práci denní a dosahuje-li zaměstnankyně při práci, na níž byla převede-
na, bez svého zavinění nižšího výdělku než dosahovala na dosavadní práci a přitom
nesplňuje podmínky pro poskytnutí vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateř-
ství podle zákona o nemocenském pojištění, poskytne jí zaměstnavatel po dobu pře-
vedení k platu doplatek do výše průměrného výdělku, kterého dosahovala před pře-
vedením.
Zaměstnavatel se zavazuje zajistit zaměstnancům odbornou pomoc v případě mož-
ných případů diskriminace či obtěžování na pracovišti, prostřednictvím tohoto pra-
coviště......... 
Poznámka: V kolektivní smlouvě lze sjednat zajištění specifické odborné pomoci obětem
diskriminace a obtěžování na pracovišti, např. zaměstnavatel smluvně zajistí pomoc spe-
cializovaného pracoviště popř. pracovníka apod.

V  KS lze sjednat způsob zajištění povinností zaměstnavatele stanovených zákonem
o zaměstnanosti, zejména způsob rozšiřování možností zaměstnávat osoby se zdra-
votním postižením individuálním přizpůsobováním pracovních míst a pracovních pod-
mínek a vyhrazováním pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením (např. budo-
vání bezbariérových přístupů, příspěvek na potřebné protetické pomůcky, včetně invalid-
ních vozíků, příspěvek na zvýšené náklady na dopravu), jakož i specifické podmínky pro
zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle konkrétních podmínek zaměstnavate-
le, např. vyhrazená parkoviště, vyhrazené přístupové cesty, vstupy, pravidelné lékařské
prohlídky na náklady zaměstnavatele, rehabilitační pobyty aj. (§ 237). 

Výrobní  a  pracovní  prostředky  zaměstnavatele (např. počítač, kopírovací zařízení
apod.) mohou zaměstnanci pro svou potřebu užívat zdarma jenom.........např. po pra-
covní době v době od.....do....hod. (§316 odst. 1  ZP).

Zaměstnavatel zabezpečí provoz a účast dětí zaměstnanců na zotavovacích akcích
pro děti podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR č. 106/2001
Sb., a to  takto……………………………

V.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky bude
zaměstnavatel bezplatně poskytovat zaměstnancům  podle seznamu zpracovaného
na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Tento seznam tvoří
přílohu kolektivní smlouvy (§ 104 odst. 5 ZP).
První pomoc zaměstnancům je zajištěna následujícím způsobem…………
Poznámka: v KS lze sjednat bližší podmínky pro zajištěni poskytnutí první pomoci zaměst-
nancům (§ 103 odst. 1 písm. j)).

Ochranné nápoje bude zaměstnavatel poskytovat bezplatně zaměstnancům za těch-
to podmínek……………………………………...Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,  kterým
se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (§104 odst.5  ZP).

Školení  zaměstnanců  o  právních  a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci bude zaměstnavatel zajišťovat ………(např. 1x za dva roky)
a to v měsíci….(§ 103  odst. 3 ZP).

Prověrky BOZP bude zaměstnavatel provádět jednou ročně na všech pracovištích za
přítomnosti zástupce odborového orgánu a to v termínu do.......(§ 108 odst. 5 ZP).
Zaměstnavatel se zavazuje vybudovat bezbariérovou rampu pro zaměstnance se
zdravotním postižením na invalidním vozíku u budovy ………… ……………
Zároveň se zavazuje zajistit přizpůsobení samoobslužného výtahu a vypínačů poloze
osob na invalidním vozíku.
Poznámka: V KS  lze sjednat vhodnou úpravu pracovních podmínek a pracovišť pro za-
městnance se zdravotním postižením (§ 103 odst. 5).

Školení členů odborové organizace v oblasti  BOZP zaměstnavatel zajistí na svůj ná-
klad v měsíci............ v tomto rozsahu..............(§ 108 odst. 6 ZP).

VI.
Vzdělávací činnost

Zaměstnavatel  v  souladu se svými potřebami zabezpečí zvyšování kvalifikace za-
městnanců poskytnutím pracovních úlev a hmotného zabezpečení v následujícím
rozsahu……………………(§ 232 ZP). 
Poznámka: V kolektivní smlouvě lze upravit vyšší nebo další práva zaměstnanců na po-
skytování pracovního volna s náhradou mzdy při zvyšování kvalifikace.

Ke zvýšení kvalifikace v souladu s potřebami zaměstnavatele, zaměstnavatel zajistí
tyto akce…………………………………

Povinnost zaměstnance k úhradě nákladů na zvýšení kvalifikace nevzniká v těchto
dalších případech………………………………………..(§ 235 odst. 3 ZP).
Je-li uzavřena kvalifikační dohoda (§ 234 zákoníku práce) v souvislosti se zvyšo-
váním kvalifikace, může závazek zaměstnance setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání
po sjednanou dobu činit nejvýše 4 roky.
Je-li uzavřena kvalifikační dohoda (§ 234 zákoníku práce) při prohlubování kvalifi-
kace, může závazek zaměstnance setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po sjedna-
nou dobu činit nejvýše 3 roky.
Poznámka: Přestože ustanovení § 234 odst. 1 je obsaženo v tzv. „výčtovém“ § 363 odst.
2, je hranice 5 let pro závazek zaměstnance setrvat v zaměstnání u zaměstnavatele stano-
vena jako nejvýše přípustná, lze ji tedy v KS snížit. 

VII.
Tvorba a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Zaměstnavatel a odborová organizace se zavazují využívat prostředků fondu kultur-
ních a sociálních potřeb (FKSP) účelně a v souladu s právními předpisy o používání
FKSP (vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb) a rozpraco-
vané v zásadách pro hospodaření s prostředky FKSP ve pospěch zaměstnanců a dů-
chodců – bývalých zaměstnanců, kteří u zaměstnavatele pracovali až do odchodu do
starobního nebo plného invalidního důchodu,  a podle schváleného rozpočtu.
Rozpočet a zásady FKSP jsou nedílnou součástí této kolektivní smlouvy (§ 225 ZP).

Poznámka: Od 1. ledna 2011 nabude účinnosti novela vyhlášky Ministerstva financí č.
114/2002 Sb., o FKSP ve znění pozdějších předpisů a to v § 2 odst. 1, kde základní pří-
děl, kterým je fond tvořen, bude snížen ze 2 % na 1 % z ročního objemu nákladů
zúčtovaných na platy a náhrady platů..... Toto bude mít zásadní dopad do rozpočtu
fondu a způsobu jeho čerpání. Uvedenou skutečnost je třeba zohlednit při jednání se
zaměstnavatelem při kolektivním vyjednávání za účelem uzavření nové kolektivní
smlouvy

Zaměstnavatel uhradí z FKSP odborové organizaci prokazatelné náklady, které jí vznik-
nou v souvislosti s plněním oprávnění vyplývající z pracovněprávních předpisů. Jedná se
zejména o tyto náklady................................

VIII.
Závěrečná ustanovení

Doba účinnosti kolektivní smlouvy
Varianta I.
Tato kolektivní smlouva se uzavírá pro období od………do………s účinnosti od.......
(§ 26 ZP).

Varianta II.
Tato kolektivní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinnosti od..............s
výpovědní dobou v délce 6  měsíců (§ 26 ZP).
Poznámka: Kolektivní smlouvu je možné vypovědět nejdříve po uplynutí 6 měsíců od da-
ta její účinnosti.

Varianta  III.
Tato kolektivní smlouva se uzavírá do doby uzavření nové kolektivní smlouvy, nejdé-
le však do...........
Poznámka: Je-li kolektivní smlouva uzavřena do doby uzavření nové kolektivní smlouvy,
kolektivní smlouva musí obsahovat údaj o nejzazší době  její platnosti. Je také možno sjed-
nat různé druhy účinnosti závazků, zejména u plnění dlouhodobé povahy, např. poskyto-
vání příspěvků na penzijní připojištění apod.

Tuto  kolektivní smlouvu lze měnit v kterémkoliv jejím ustanovení režimem zákona
o kolektivním vyjednávání.
Poznámka: Vzhledem k předpokládaným změnám v oblasti pracovněprávních předpisů,
doporučujeme toto ustanovení do kolektivní smlouvy zakotvit. Jedná se o důležité usta-
novení, pokud není dohodnuta možnost změny kolektivní smlouvy, druhá smluvní stra-
ny na návrh na změnu nemusí reagovat (§8 odst. 5 zákona č. 2/21991 Sb., v platném zně-
ní o kolektivním vyjednávání). 

Smluvní strany s obsahem kolektivní smlouvy seznámí všechny zaměstnance do 15
dnů od jejího uzavření a to následujícím způsobem.......(§ 29 ZP).

Tato kolektivní smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.

Dne: ...................................................................................................................................

Za ZV odborové  organizace...........................................................................................

Dne.....................................................................................................................................

Za zaměstnavatele............................................................................................................

Návrhy vzorových kolektivních smluv - metodická pomůcka
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Metodická pomůcka pro organizační složky územních samosprávných celků
– návrh vzorové kolektivní smlouvy

Upozornění: Obsah kolektivní smlouvy není žádným předpisem direktivně stano-
ven. Při kolektivním vyjednávání mohou obce a kraje do kolektivní smlouvy zařa-
dit vše, co není v rozporu s právním předpisem. 
Poznámka: Práva v pracovněprávních vztazích mohou obce kolektivní smlouvou
upravit odchylně od zákoníku práce, jestliže to zákoník práce výslovně nezakazuje
nebo z povahy jeho ustanovení nevyplývá, že se od něj není možné odchýlit.
Odchýlení také není možné od ustanovení, která odkazují na použití občanského
zákoníku, a není-li v zákoníku práce stanoveno jinak, v náhradě škody, a také od
ustanovení ukládajících povinnost, a ustanovení uvedených v § 363 odst. 1, kterými
se  zpracovávají  předpisy  Evropských  společenství.  To však neplatí, jestliže jde
o odchýlení ve prospěch zaměstnance. Práva zaměstnanců v pracovněprávních
vztazích nemohou být také upravena odchylně od ustanovení uvedených v § 363
odst. 2 zákoníku práce.

Tuto metodickou pomůcku si musí každý územní samosprávný celek upravit na
své podmínky. Některá ustanovení lze sjednat jak v kolektivní smlouvě, tak v so-
ciálním fondu, proto jsou uváděna jak v textu kolektivní smlouvy, tak i v zása-
dách sociálního fondu

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA
název zaměstnavatele (obec, město, městská část, městský obvod, kraj)  . . .
se sídlem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zastoupená-ý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upozornění: Je-li v obci zřízena funkce tajemníka, pak tajemník obecního úřadu
plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů vůči za-
městnancům  obce zařazených do obecního úřadu. (§110 odst. 4 písm. d) zákona
č. 313/2002 Sb.) V tomto případě kolektivní smlouvu za zaměstnance obce zařa-
zené do obecního úřadu podepisuje tajemník. V obcích, v nichž není zřízena funk-
ce tajemníka nebo není-li tajemník obecního úřadu ustanoven (§110 odst. 3 záko-
na o obcích) plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů starosta (§103
odst. 4 písm. b zákona o obcích). V případě, že kolektivní smlouva je uzavírána pro
zaměstnance obce, zařazené do obecní policie, jedná jménem obce v pracovně-
právních  vztazích  strážníků  osoba,  která řídí obecní policii (§3 odst. 1 zákona
č. 553/1991 Sb., v platném znění o obecní policii) tedy buď starosta nebo pověře-
ný člen zastupitelstva. Má-li být uzavřena jedna kolektivní smlouva pro všechny za-
městnance obce, jsou k podpisu oprávnění tajemník a starosta (příp. pověřený člen
zastupitelstva) ve výše uvedeném rozsahu. Pokud je uzavírána jedna kolektivní
smlouva a to nejen pro zaměstnance zařazené v obecním úřadu a zaměstnance za-
řazené v obecní policii, ale i v dalších organizačních složkách které obec zřídila,
pak platí, že za zaměstnance zařazené v obecním úřadu podepisuje kolektivní
smlouvu tajemník, je-li tato funkce zřízena a starosta (případně pověřený člen za-
stupitelstva) za zaměstnance zařazené v obecní policii, případně v jiných organi-
začních složkách, které obec zřídila. Stejný režim platí i při uzavírání kolektivních
smluv pro zaměstnance krajů, zařazených v krajských úřadech, kde kolektivní
smlouvu podepisuje ředitel krajského úřadu. V případě kolektivních smluv uza-
víraných pro zaměstnance zařazené v organizačních složkách, které kraj zřídil, po-
depisuje kolektivní smlouvu hejtman (případně jím pověřený člen zastupitelstva).
Pokud je uzavírána jedna kolektivní smlouva jak pro zaměstnance zařazené v kraj-
ském úřadu, tak pro zaměstnance zařazené v organizačních složkách, které kraj
zřídil, pak platí, že za zaměstnance zařazené v krajském úřadu podepisuje kolek-
tivní smlouvu ředitel krajského úřadu a za zaměstnance zařazené v organizačních
složkách, které kraj zřídil hejtman (nebo jím pověřený člen zastupitelstva.

a
základní (místní) organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací

(název organizace) ...................................................................................................
se sídlem..................................................................................................................
zastoupená. ............................................................................................................
Upozornění: Odborová organizace sdružující zaměstnance více zaměstnavatelů,
může nově uzavřít jednu podnikovou kolektivní smlouvu s více zaměstnavateli (§
23 odst. 4a ZP).

Tato kolektivní smlouva obsahuje tyto části:
I. Všeobecná ustanovení
II. Pracovněprávní nároky a podmínky
III. Platy
IV. Sociální podmínky zaměstnanců
V. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen BOZP)
VI. Vzdělávací činnost
VII. Tvorba a čerpání sociálního, případně jiného podobného fondu
VIII. Závěrečná ustanovení
IX. Přílohy

- zásady používání sociálního, či jiného podobného fondu
- rozpočet sociálního, či jiného podobného fondu

- seznam pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a
mycích, čistících a dezinfekčních prostředků (nařízení vlády č. 495/2001
Sb.)

I.
Všeobecná ustanovení

Smlouvou se obě smluvní strany zavazují, vycházejíce z ustanovení platných
předpisů o postavení a vzájemných vztazích obou smluvních stran, k plnění
úkolů, jak jsou uvedeny v následujících částech, včetně vyjmenovaných
příloh.

Při uzavírání kolektivní smlouvy, v případných kolektivních sporech o plnění
závazků z této kolektivní smlouvy vyplývajících a při změnách této kolektiv-
ní smlouvy obě smluvní strany vycházejí ze zákona o kolektivním vyjednávání
a z ustanovení zákoníku práce.

Zaměstnavatel vytvoří zástupcům zaměstnanců (členům závodního výboru, čle-
nům podnikového nebo koordinačního výboru), na svůj náklad podmínky pro
řádný výkon jejich činnosti a to: (např. poskytnout místnost č……s nezbytným
vybavením ke schůzové činnosti, dále využití kancelářské techniky, např. telefon,
kopírku, počítač apod.) hradit nezbytné náklady na údržbu a technický provoz
tohoto vybavení a náklady na potřebné podklady, hradit cestovní náklady při
zajištění činností se zaměstnanci na odloučených pracovištích, k účasti na jed-
nání odborových orgánů, školení apod. (§ 277 ZP).

Zaměstnavatel poskytne členu orgánu odborové organizace, členu podni-
kového (koordinačního) výboru, k výkonu jeho činnosti pracovní volno pro ji-
ný úkon v obecném zájmu v nezbytně nutném rozsahu s náhradou mzdy ve
výši průměrného výdělku, (§ 203 odst. 2a ZP).
Poznámka: Je možná dohoda v kolektivní smlouvě o rozsahu uvolnění odborové-
ho funkcionáře.

Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu s náhradou mzdy ve výši
průměrného výdělku v rozsahu 5 pracovních dnů v kalendářním roce příslu-
ší zaměstnanci a to k účasti na školení pořádaném odborovou organizací
(§203 odst. 2c ZP).

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno pro jiný
úkon v obecném zájmu k výkonu jiné odborové činnosti, zejména k účasti na
schůzích, konferencích nebo sjezdech (§ 203 odst. 2b ZP).
Poznámka: Je možná dohoda v kolektivní smlouvě o rozsahu uvolnění odborové-
ho funkcionáře.

Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům pracovní volno s náhradou mzdy v
nezbytně nutném rozsahu k činnosti při organizované zájmové tělovýchovné,
sportovní nebo kulturní akci a nezbytné přípravě na ni (§ 203 odst. 2m ZP).
Poznámka: Doporučujeme specifikovat o jaké činnosti se jedná, jaký rozsah pra-
covního volna, počty zaměstnanců, termín konání akcí apod.

Zaměstnavatel je povinen informovat a projednávat s odborovou organizací
veškeré  náležitosti  uvedené v § 287 zákoníku práce. Nad rámec uvedeného
ustanovení, bude zaměstnavatel informovat a projednávat s odborovou orga-
nizací tyto náležitosti........
Poznámka: Dále lze sjednat podrobnou úpravu postupu informování a projed-
návání, např. konkretizace lhůt, způsob předávání informací, pravidla vzájemného
jednání, vyhodnocování závěrů, lhůty a formy pro poskytnutí „odůvodněné od-
povědi“ zaměstnavatele apod.

Zaměstnavatel se zavazuje, že informace uvedené v čl. . …….. této kolektivní
smlouvy bude odborové organizaci předávat písemně (elektronicky na adresu
………………) s tím, že informace musí splňovat náležitosti stanovené v § 278
odst. 2 zákoníku práce. Není-li to možné, předává zaměstnavatel (příslušný od-
povědný vedoucí pracovník ………………) informaci ústně na jednání odbo-
rového orgánu odborové organizace, o jehož svolání má právo požádat.
Odborová organizace se zavazuje v požadovaném termínu jednání odborové-
ho orgánu svolat. 
Mimo termíny uvedené v předchozích ustanoveních má odborová organizace
právo  kdykoli  požádat  zaměstnavatele  o  poskytnutí  náležitých informací
v rozsahu uvedeném v předchozích ustanoveních, popř. o jejich doplnění ne-
bo upřesnění, jakož i právo požádat zaměstnavatele o svolání jednání zástup-
ců odborové organizace a příslušných vedoucích na odpovídající úrovni říze-
ní, a to zejména z důvodu nebezpečí rozšíření nepravdivých, nepřesných či ne-
úplných informací či dezinformací. Zaměstnavatel se zavazuje v požado-
vaném termínu jednání svolat.
Doporučuje se v KS sjednat rovněž způsob informování, zejména pokud jde o ter-
míny  předávání informací, v jaké podobě budou informace předávány (písemně,
elektronicky, ústně), popř. řešit situaci, kdy hrozí nebezpečí dezinformací, různých
fám apod. a v důsledku toho rozkolísání příznivého pracovního prostředí pro za-
městnance (např. nastalé odbytové potíže zaměstnavatele, hrozba platební ne-
schopnosti zaměstnavatele, vyhlášení konkursu apod.). Úprava způsobu informo-
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vání může  být  více  či  méně  formální. Uvedené ujednání je uvedeno jako jedno
z možných, je třeba vždy vycházet z konkrétních podmínek u daného zaměstnava-
tele. K předávání informací může docházet i jiným způsobem, např. zástupci za-
městnavatele jsou pravidelně zváni na jednání příslušného odborového orgánu,
příslušný vedoucí zaměstnanec si vyhradí jeden den v týdnu (měsíci) k pravidelné-
mu setkávání se zástupci odborové organizaci, zástupce odborové organizace je
pravidelně zván na porady vedení daného zaměstnavatele, popř. je jejím stálým
členem apod.). 

Zaměstnavatel se zavazuje, že bude odborovou organizaci informovat o vývo-
ji průměrného platu a jeho jednotlivých složkách. Písemnou informaci po-
skytne pravidelně každé kalendářní čtvrtletí a to vždy....dnů po uplynutí
daného čtvrtletí.
Poznámka: Ustanovení § 287 upravuje povinnost zaměstnavatele informovat od-
borovou organizaci o vývoji odměňování, přičemž je možné údaje strukturovat i
dalšími způsoby (např. členění podle jednotlivých oddělení, provozních středisek
apod.). Doporučuje se sjednat v kolektivní smlouvě bližší podmínky informování,
tedy zejména pokud jde o termíny a způsob informování, nejlépe s pravidelnou pe-
riodicitou. Konkrétní podmínky je třeba přizpůsobit danému zaměstnavateli.

Zaměstnavatel se zavazuje, že bude o záležitostech uvedených v § 279 odst. 1
písm. a), b), d) a f) a v § 280 odst. 1 písm. a), b) c) zákoníku práce informovat
a projednávat s odborovou organizaci pravidelně každé pololetí, a to vždy
…….dnů po uplynutí daného pololetí.

Odborová organizace má právo vykonávat u zaměstnavatele kontrolu nad
stavem  BOZP. Tuto kontrolu bude odborová organizace vykonávat následu-
jícím způsobem..........např. jak často, jakým způsobem, apod. (§322 odst. 1  ZP)
Zaměstnavatel se zavazuje, že bude o záležitostech týkajících se bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci informovat odborovou organizaci pravidelně, a
to…………………………..
Poznámka: V KS lze dohodnout širší rozsah informací, které je zaměstnavatel po-
vinen poskytovat, např. informace o provedených opatřeních ke zlepšení pracov-
ních podmínek a o opatřeních realizujících povinnost zaměstnavatele vytvářet za-
městnancům podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce podle § 224, jakož i
o plnění jiných povinností zaměstnavatelem.
Periodicita předávání informací by měla být volena podle charakteru povinně ne-
bo na základě dohody předávaných informací (rozlišit informace pravidelně sle-
dované, dlouhodobé, informace ad hoc, např. změna v osobě oprávněné jednat za
zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích, informace relativně rychle zasta-
rávající, např. nabídka volných pracovních míst apod.) tak, aby zbytečně neza-
těžovala jak zaměstnavatele tak odborovou organizaci, přitom aby náležitá infor-
movanost byla zajištěna. 
O každém jednání zástupců zaměstnavatele a odborové organizace, se pořizuje
zápis ve dvou vyhotoveních. Shodnou-li se zástupci smluvních stran na konkrétních
závěrech, musí být tyto závěry v zápise uvedeny. Jestliže se jednající strany na tom
dohodnou, musí být zápis vyhotoven bezprostředně po skončení jednání, jinak bu-
de zápis vyhotoven do tří pracovních dnů po skončení jednání. Za vyhotovení zápi-
su odpovídá zaměstnavatel. Zápis podepisují a jeho správnost ověřují pověřený zá-
stupce zaměstnavatele a pověřený zástupce odborové organizace. Každá smluvní
strana obdrží jedno vyhotovení zápisu.
Za účelem plnění povinností zaměstnavatele, pokud jde o informování a pro-
jednání a za účelem plnění povinnosti odborové organizace podle ustanovení
§ 276 odst. 5 zákoníku práce vhodným způsobem informovat zaměstnance na
všech pracovištích o své činnosti jako zástupce zaměstnanců a o obsahu a
závěrech informací a projednání se zaměstnavatelem, se smluvní strany do-
hody, že bude využit podnikový intranet. Technické zabezpečení a bližší kon-
kretizace provádění těchto povinností, zejména pokud jde o rozsah přístupu
k vymezeným částem intranetu upravuje zápis z jednání mezi zaměstnavate-
lem a odborovou organizací.
Poznámka: pokud je to účelné, je možné proces konzultací formalizovat v kolek-
tivní smlouvě natolik, že se smluvní strany dohodnou na povinnosti pořizovat z jed-
nání zápis (popř. jen z některých jednání zásadnějšího významu, a upravit bližší
podrobnosti a jaké má mít takový zápis minimální formální a obsahové náležitos-
ti.
S rozšiřováním elektronické komunikace je možné dohodnout využívání podnikové
elektronické sítě. Také toto využití by mělo mít určitá, alespoň minimální pravidla
(jde zejména o technické zabezpečení, umístění příslušných stránek – informací na
síti, upravit i diferencovaný přístup k informacím, řešit otázku ochrany dat, popř.
upravit odpovědnost příslušných zaměstnanců zaměstnavatele a členů odborového
orgánu odborové organizace apod.) Není účelné technickými podrobnostmi za-
těžovat vlastní text kolektivní smlouvy – lze odkázat na zvláštní zápis z jednání.

Pokud je podle právních předpisů a ujednání v  této kolektivní smlouvě třeba
souhlasu odborové organizace, zaměstnavatel neprodleně předá odborové or-
ganizaci písemnou žádost o udělení souhlasu, ve které uvede její důvody a po-
případě i lhůtu, ve které očekává vyjádření odborové organizace. Odborová or-
ganizace se zavazuje neprodleně žádost zaměstnavatele posoudit a v případně
navržené lhůtě uvědomit písemně zaměstnavatele o výsledku svého jednání.

Poznámka: Doporučuje se upravit v kolektivní smlouvě také způsob projednání
žádosti zaměstnavatele o udělení souhlasu, je-li ho třeba podle právních předpisů
nebo je-li to dohodnuto. Uvedené ujednání je uvedeno jen jako jedno z možných.
Úprava může být více či méně formální. Zároveň doporučujeme, aby odborové or-
ganizace k projednání nebo spolurozhodování týkajícího se jednotlivého zaměst-
nance, přizvali tohoto zaměstnance k jednání o jeho osobě, nebo s ním předmět-
nou záležitost předem projednali. Zákon jim sice tuto povinnost neukládá, ale by-
lo by nanejvýš vhodné nejen z titulu jejich postavení zástupce všech zaměstnanců,
ale také proto, že by na předmětnou záležitost získali názor z pohledu pracovní, o-
sobní a rodinné situace konkrétního zaměstnance. V neposlední řadě to může mít
vliv i na celkový kredit odborů u zaměstnavatele. Právo zaměstnance – člena od-
borů, být přítomen na jednání, které se týká jeho osoby vyplývá ze stanov. 

Za odborové organizace působící u zaměstnavatele bude při uzavírání kolek-
tivní smlouvy, včetně změn a dodatků postupováno následujícím způso-
bem.......... (§ 24 odst. 2 ZP).
Poznámka: Podmínkou je, že u jednoho zaměstnavatele působí více odborových
organizací.Při pluralitě odborových organizací u jednoho zaměstnavatele, je mož-
né sjednat jiný postup, např. dohodu o tom, že jedna (více) odborová organizace
bude vyjednávat o uzavření kolektivní smlouvy včetně dodatků nebo její změny, po-
případě bude uzavřena dohoda, že bude uzavřeno více kolektivních smluv apod.
V pracovněprávních vztazích ve vztahu k jednotlivým zaměstnancům, kteří
nejsou odborově organizováni, jedná odborová organizace ………………, po-
kud zaměstnanec neurčí jinak.

Zaměstnavatel bude u členů odborové organizace zabezpečovat výběr odbo-
rových členských příspěvků formou srážek z platu, a tyto odvádět na účet od-
borové organizace, číslo účtu………………………………..(§ 146 odst. c  ZP).

Zaměstnavatel odečte zaměstnancům – členům odborové organizace, po skon-
čení zdaňovacího období,  od základu daně  členské příspěvky podle § 15 odst.
7 zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění o daních z příjmů.  
Poznámka: V případě, že zaměstnavatel členské příspěvky  členům odborů ne-
sráží, musí každý  člen odborů o odečet této částky od základu daně požádat za-
městnavatele individuálně. K tomu zaměstnavateli předloží potvrzení odborové or-
ganizace o výši členských příspěvků, které za zdaňovací období zaplatil.                  

II.
Pracovněprávní nároky a podmínky

Před uzavřením pracovní smlouvy zaměstnavatel seznámí uchazeče o zaměst-
nání s právy a povinnostmi, které by pro něj z pracovní smlouvy vyplynuly a
s pracovními podmínkami a podmínkami odměňování, za nichž má práci ko-
nat. Dále zaměstnavatel uchazeče o zaměstnání seznámí s těmito zvláštními
právními předpisy, které se vztahují k práci, která má být předmětem pra-
covního poměru.........................(§ 31 ZP).

Zaměstnavatelů se zavazuje, že u nově přijatých zaměstnanců do pracovního
poměru, nebude sjednávána zkušební doba delší než....měsíce po sobě jdoucí
po dni vzniku pracovního poměru (§35 ZP).
Poznámka: Zkušební doba nemusí být sjednávána vůbec.

Při nástupu do práce, zaměstnavatel seznámí zaměstnance s pracovním
řádem, s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP jež musí zaměstna-
nec při své práci dodržovat, s kolektivní smlouvou, popř. vnitřními předpisy,
tímto způsobem........ (§37 odst. 5 ZP).

Zaměstnavatel  se  zavazuje  jmenovat  do  výběrové  komise  dle § 8 zákona
o úřednících alespoň jednoho člena odborové organizace, působící u zaměst-
navatele.

Zaměstnavatel se zavazuje, že bude odborové organizaci vždy první den ná-
sledujícího měsíce předkládat zprávy o nově vzniklých pracovních poměrech
v  předchozím kalendářním měsíci; zpráva bude členěna podle toho, zda jde
o pracovní poměry na dobu neurčitou či určitou a v jaké délce a zda jde o pra-
covní poměry sjednané na kratší než stanovenou týdenní pracovní dobu.
Zaměstnavatel bude odborovou organizaci rovněž informovat o nově vznik-
lých pracovněprávních vztazích na základě dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr. Zpráva bude předávána v písemné podobě ………(uvést mís-
to, osobu, komu bude zpráva předána (elektronicky na adresu ……………….).
Poznámka: V KS lze dohodnout lhůty, ve kterých je zaměstnavatel povinen před-
kládat odborové organizaci zprávy o nově vzniklých pracovních poměrech příp. i
další podrobnosti vztahující se k této agendě; měla by být přitom věnována pozor-
nost atypickým formám práce, které zaměstnavatel využívá (pracovní poměry na
dobu určitou, se zkráceným pracovním úvazkem. apod.) (§ 38 odst. 3),
Převedení zaměstnance na jinou práci podle § 46 ZP projedná zaměstnavatel
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předem s odborovou organizací, v případě jejího nesouhlasného stanoviska
zaměstnavatel svůj záměr znovu posoudí.

Nad rámec překážek v práci uvedených v § 47 zákoníku práce, bude zaměst-
navatel zařazovat zaměstnance na jeho původní pracoviště ještě v těchto dal-
ších případech.....................

Varianta I.
Výpovědní doba je stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí
................měsíce. 
Poznámka: Výpovědní doba ze zákona činí nejméně 2 měsíce (§ 51 odst. 1 ZP).

Varianta II.
Výpovědní doba je stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí:

- u zaměstnanců, jejichž pracovní poměr k zaměstnavateli trval 15 a více
let ………..měsíců,

- u zaměstnanců, jejichž pracovní poměr trval více než 10 let, ne však více
než 15 let ………..měsíců,

- u zaměstnanců, jejichž pracovní poměr trval více než 5 let, ne však více
než 10 let ……….měsíců.

- u ostatních zaměstnanců činí výpovědní doba 2 měsíce (§ 51 odst. 1 záko-
níku práce).

Hodlá-li zaměstnavatel se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr výpovědí
podle § 52 písm. a) až d) zákoníku práce, je povinen zaměstnanci nabídnout
jinou  pro  něj vhodnou práci, pokud takovou práci má. Tuto povinnost za-
městnavatel nemá, jestliže zaměstnanec nebyl ochoten přejít na jinou pro ně-
ho vhodnou práci, kterou mu zaměstnavatel před výpovědí nabídl. 

Rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem výpovědí podle §52 ZP nebo
okamžitým zrušením podle § 55 ZP, případně zrušení pracovního poměru ve
zkušební době, projedná předem zaměstnavatel s odborovou organizací ná-
sledujícím způsobem.....(např. jednáním na ZV OO). V případě jeho nesou-
hlasného stanoviska zaměstnavatel svůj záměr znovu posoudí (§ 61 odst. 1
ZP).

Jde-li  o  člena  orgánu odborové organizace v době jeho funkčního období a
v době........(např. 2 let) po jeho skončení je k výpovědi nebo okamžitému zru-
šení pracovního poměru zaměstnavatel povinen požádat odborovou organiza-
ci o předchozí souhlas (§ 61 odst. 2 ZP). Tohoto souhlasu může zaměstnavatel
použít pouze ve lhůtě.........měsíce od jeho udělení (§ 61 odst. 3 ZP).
Poznámka: Ustanovení umožňuje prodloužit v kolektivní smlouvě dobu jednoho
roku po skončení funkce, během níž požaduje zákon předchozí souhlas odborové
organizace ke skončení pracovního poměru. Zákonnou lhůtu 2 měsíců od udělení
souhlasu odborové organizace ke skončení pracovního poměru s členem orgánu
odborové organizace lze v kolektivní smlouvě zkrátit.
Mimo případy uvedené v § 53 odst. 1 nesmí dát zaměstnavatel výpověď zaměst-
nanci, který pobírá rodičovský příspěvek.
Poznámka: uvedený případ ujednání v KS má za cíl chránit rodiče malých dětí –
zákaz výpovědi je přitom vázán na pobírání rodičovského příspěvku – ten může být
pobírán jak v době rodičovské dovolené zaměstnance (jedním z rodičů – pak je ro-
dič chráněn před výpovědí z důvodu čerpání rodičovské dovolené), tak v době, kdy
již zaměstnanec nemá právo na rodičovskou dovolenou, protože dítě dosáhlo věku
tří let. Rodičovský příspěvek je přitom poskytován až do 4 let věku dítěte – na tuto
dobu může rodič požádat o poskytnutí neplaceného volna, souběh rodičovského
příspěvku a příjmu ze zaměstnání je možný (za určitých podmínek, které stanoví
předpisy o státní sociální podpoře) - tímto ujednáním by tedy byl chráněn i rodič,
který je zaměstnán (§ 53 odst. 1 písmeno d).

Při hromadném propouštění, před dáním výpovědi jednotlivým zaměstnan-
cům je zaměstnavatel povinen o svém záměru nejpozději......(např. 60 dnů)
předem, písemně informovat odborovou organizaci o náležitostech uvedených
v § 62 odst. 2 ZP.
Poznámka: Lhůtu 30 dnů lze v kolektivní smlouvě prodloužit.

Při hromadném propouštění, před dáním výpovědi jednotlivým zaměstnan-
cům se zaměstnavatel zavazuje, že odborovou organizaci bude informovat a
projedná s ní nad rámec stanovený v § 62 odst. 2 zákoníku práce tyto další
náležitosti.............. Informování a projednání se uskuteční tímto způso-
bem.........
Poznámka: V  KS  lze sjednat rozsah dalších práv hromadně propouštěných za-
městnanců (§ 62 odst. 2 písm. f), lze také formálněji upravit způsob informováni a
projednávání (např. lhůty, předávání materiálů, povinnost pořídit z jednání zápis
apod.).
Pracovní poměr hromadně propouštěného zaměstnance skončí výpovědi nej-

dříve po uplynutí..........(např. 60 dnů) po sobě jdoucích od doručení písemné
zprávy zaměstnavatele podle § 62 odst. 5 úřadu práce, ledaže zaměstnanec
prohlásí,  že na prodloužení pracovního poměru netrvá (§ 63  ZP).
Poznámka: Ustanovení umožňuje ve prospěch zaměstnance prodloužit lhůtu 30
dnů po kterou trvá ochrana zaměstnance před skončením pracovního poměru.

S jinými případy rozvázání pracovního poměru seznámí zaměstnavatel odbo-
rovou organizaci pravidelně, např. 1x měsíčně jednáním na ZV OO (§ 61 odst. 5
ZP).

Zaměstnance, kteří mají sjednán pracovní poměr na dobu určitou, nebo je-
jich pracovní poměr je omezen na dobu konání určitých prací, zaměstnavatel
upozorní na skončení pracovního poměru včas, nejméně...............např. jeden
týden předem (§ 65 ZP).
Poznámka: Nejkratší zákonná doba je nejméně 3 dny předem.

Pracovní poměr na dobu určitou nelze sjednat s těmito zaměstnan-
ci……………např. stanovit okruh zaměstnanců, určité profese, zaměstnanci zdra-
votně znevýhodněni aj. ( §39 odst. 2až 6 ZP).

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele, píse-
mně oznámí zaměstnavatel zaměstnanci včas nejméně...........např. jeden týden
předem (§ 66 ZP).
Poznámka: Nejkratší zákonná doba je nejméně 3 dny předem.

Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí da-
nou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou
z týchž důvodů, náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve
výši…..…. násobku měsíčního průměrného výdělku. 
Poznámka: Ze zákona nejméně trojnásobek § 67 odst. 1 ZP. Ve smyslu § 13 záko-
na č. 312/2002 Sb., úředníkovi náleží vedle odstupného podle § 67 zákoníku práce,
další odstupné stanovené v § 13 zákona o úřednících .

Zaměstnanec nebude povinen odstupné vracet, pokud po skončení pracov-
ního poměru bude konat práci  v pracovněprávním vztahu u dosavadního za-
městnavatele, který existoval již před skončením pracovního poměru (§ 68
ZP).
Poznámka: Jedná se např. o souběžný pracovní poměr a dohody o pracích kona-
ných mimo pracovní poměr.

Zaměstnanci u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí da-
nou  zaměstnavatelem  z  důvodů  uvedených  v  § 52 písm. d) nebo dohodou
z týchž důvodů, náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve
výši................násobku měsíčního průměrného výdělku.  
Poznámka: Ze zákona nejméně dvanáctinásobek § 67 odst. 1 ZP.

Požádá-li zaměstnanec zaměstnavatele o vydání  posudku o pracovní činnos-
ti, je zaměstnavatel povinen do............zaměstnanci tento posudek vydat.
Zaměstnavatel však není povinen vydat mu jej dříve, než v době 2 měsíce před
skončením jeho zaměstnání. (§ 314 ZP). 
Poznámka: Zaměstnavatel má povinnost vydat zaměstnanci tento posudek do 15
dnů od doby, kdy zaměstnanec o něj požádal. Tuto dobu lze v kolektivní smlouvě
zkrátit.

Pro výkon noční práce se stanoví tyto podmínky……………………(ve kterých
činnostech, v jakém rozsahu, na jakou dobu, pro která pracoviště, sociální služby,
např. možnost občerstvení apod.). § 94 ZP. Délka vyrovnávacího období u noční
práce se stanoví na..........max. 26 týdnů po sobě jdoucích.  
Poznámka: Je účelné v kolektivní smlouvě upravit podrobnosti ke splnění povin-
ností zaměstnavatele uvedených v § 94 odst. 2 a 4 ZP a zkrátit délku vyrovnáva-
cího období. 

V KS lze sjednat specifické podmínky (programy) pro zaměstnávaní starších
zaměstnanců, např. přísnější kriteria pro propouštění zaměstnanců nad 50 let
věku, vyšší odstupné v závislosti na počtu odpracovaných roků, možnosti využití
kratších pracovních úvazků, pravidelné lékařské prohlídky na náklady zaměstna-
vatele, rehabilitační pobyty apod. 

Pracovním týdnem se rozumí pondělí až pátek.
Zákoník práce definuje týden jako každé období na sebe navazujících 7 dnů (§ 78
odst. 1 písm. j) ZP), je tedy možné v KS upravit i jiné vymezení týdne, než je da-
ná zvyklost, tj. počítání týdne od pondělí do neděle. Před takovým ujednáním je
však třeba důrazně varovat, neboť hrozí narušení zažitých zvyklostí a rodinného
života zaměstnanců. 

Pracovní doba je stanovena:
- jako  rovnoměrně  rozvržená, začátek a konec pracovní doby se stanoví

s tímto rozvrhem pracovních směn …….dnem……..  (§ 82 ZP)
- jako nerovnoměrně rozvržená na období…. (max. 52 týdnů) s tímto roz
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vrhem stanovené týdenní pracovní doby ……dnem……… (§ 83 ZP)
Poznámka: Je účelné toto vyrovnávací období v KS zkrátit.

Zaměstnavatel se zavazuje seznámit zaměstnance s písemným rozvrhem
směn nejpozději 4 (3) týdny před začátkem období, na něž je pracovní
doba nerovnoměrně rozvržena.

Listinu obsahující písemný rozvrh směn předá zaměstnavatel
prokazatelně  (např. proti podpisu) každému zaměstnanci.

- jako pružná dnem…. Začátek a konec zkladní pracovní doby se stanoví
od.........do........... Volitelná pracovní doba na začátku a konci pracovní
doby se stanoví od.........do........ tak, že celková délka směny nepřesáhne
12 hodin. (§ 85 ZP).

- Pro  potřeby  cestovních  náhrad  při  pracovních cestách zaměstnanců
v době důležitých osobních překážek v práci a dalších náhrad stanove-
ných v § 85 odst. 6 ZP, se pracovní doba stanoví jako rovnoměrně roz-
vržená se začátkem a koncem pracovní doby takto................

Zaměstnavatel se zavazuje pro vedoucí zaměstnance, zařazené od třídy
………..  a výše uspořádat v kalendářním roce školení alespoň v rozsahu .......
hodin zaměřené na ……………(dodržování zákazu diskriminace, generovou
problematiku, metody prosazování zákazu diskriminace v pracovněprávních
vztazích, proškolení zákona č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních
prostředcích  ochrany  před  diskriminací).  Školení  se  považuje  za školení
k prohloubení kvalifikace. 
Poznámka: V KS lze sjednat specifické školení zaměstnanců a jeho rozsah, pokud
jde o genderovou problematiku (problematiku rovnosti mužů a žen). Školení se mů-
že týkat jen vedoucích zaměstnanců, ale také všech zaměstnanců u zaměstnavate-
le. 

Přestávka v práci v trvání…. (nejméně 30 minut), se stanoví od….do…. (§ 88
ZP).
Poznámka: Lze sjednat také rozdělení přestávky a to do části dlouhých nejméně 15
minut.

Bezpečností přestávky se poskytují těmto zaměstnancům.........např. zaměst-
nancům pracujícím se zobrazovací technikou za těchto podmínek......např. v dél-
ce 10 minut po každých dvou hodinách nepřetržité práce (§ 89 ZP). 
Poznámka: Lze sjednat okruh bezpečnostních přestávek příp. jejich délku a pod-
mínky jejich poskytováni.

Varianta I.
Evidenci pracovní doby, práce přesčas, noční práce, doby v době pracovní po-
hotovosti bude zaměstnavatel provádět takto........(§ 96 ZP).

Varianta II.
Zaměstnavatel upraví podrobnosti způsobu vedení evidence odpracované
pracovní doby, práce přesčas, noční práce, doby v době pracovní pohotovosti
a evidence pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel vnitřním předpi-
sem. Tento vnitřní předpis může zaměstnavatel vydat po předchozím projed-
nání (souhlasu) s odborovou organizací a na dobu maximálně do uplynutí
účinnosti této kolektivní smlouvy. Vnitřní předpis bude vyhlášen následujícím
způsobem…………...
Poznámka: V KS by mělo být sjednáno, jakým způsobem bude zaměstnavatel vést
evidenci odpracované doby, zda se tak bude dít např. zápisem do knihy docházky,
zda bude využíván elektronický či jiný systém. Ať už bude zvolen jakýkoli systém,
je nezbytné, aby odlišil pracovní dobu, práci přesčas, noční práci a odpracovanou
dobu v době pracovní pohotovosti a dobu pracovní pohotovosti (§ 95). I zde je
účelné sjednat vydání vnitřního předpisu včetně spoluúčasti (projednání nebo spo-
lurozhodování) odborové organizace.    

Zaměstnavatel započte část doby z doby potřebné k osobní očistě po skonče-
ní práce, do pracovní doby v délce..............
Poznámka: Tuto možnost je účelné využít zejména pro zaměstnance, pracující ve
vysoké prašnosti, nebo dochází-li u nich k nadměrnému znečištění.

Ve dnech pracovního klidu a nepřetržitého odpočinku v týdnu zaměstnavatel
může nařídit pouze tyto práce……………...v rozsahu…………..hodin (§ 91
ZP).

Pro výkon práce přesčas se stanoví tyto podmínky………………….. (ve kte-
rých činnostech, v jakém rozsahu, na jakou dobu, pro která pracoviště apod.).

Délka vyrovnávacího období u páce přesčas se stanoví na.........max. 52 týdnů po
sobě jdoucích  (§ 93 ZP). 
Poznámka: Jen v kolektivní smlouvě lze vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů
po sobě jdoucích, dále je účelné toto vyrovnávací období zkrátit.

Celkový rozsah pracovní pohotovosti se stanoví   na ........hodin v kalendářním
roce. 
Poznámka: Rozsah pracovní pohotovosti je třeba dohodnout v kolektivní smlouvě.
(§ 95 ZP). Pracovní pohotovost lze sjednat pouze mimo pracoviště, nikoliv na pra-
covišti (§ 78 odst. 1 písm. h ZP). Pracovní pohotovost může zaměstnavatel na za-
městnanci požadovat jen, jestliže se o tom se zaměstnancem dohodne.

Mimo opatření týkající se hromadné úpravy pracovní doby, práce přesčas,
možnost nařizovat práci ve dnech pracovního klidu a noční práci, je zaměst-
navatel povinen předem projednat s odborovou organizací i tato další opatře-
ní........(§ 99 ZP).
Poznámka: Jedná se např. o opatření k zajištění BOZP při práci přesčas, při práci
ve dnech pracovního klidu, při noční práci apod.

Podmínky, které mohou ovlivnit poskytování cestovních náhrad, zejména do-
bu a místo nástupu a ukončení pracovní cesty, místo plnění pracovních úko-
lů,  způsob  dopravy  a  ubytování,  určí předem písemně zaměstnavatel a to
v dohodě s příslušným zaměstnancem, kterého na pracovní cestu vysílá (§ 153
ZP).
Poznámka: Zaměstnavatel uvedené skutečnosti může zaměstnanci nařídit, je tedy
účelné v kolektivní smlouvě dojednat, že tyto skutečnosti budou předmětem doho-
dy zaměstnavatele a zaměstnance.

Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům náhrady cestovních, stěhovacích a ji-
ných výdajů, které jim vzniknou při plnění pracovních povinností, jakož i ná-
hrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů, potřebných pro
výkon práce, pokud jich používají s jeho souhlasem, takto: ………………......
(podmínky a výše).

Pravidelným pracovištěm pro účely cestovních náhrad je ……………... (síd-
lo, adresa zaměstnavatele, adresa konkrétního provozu apod.).
Poznámka: V KS lze sjednat pro účely cestovních náhrad pravidelné pracoviště
zaměstnanců (§ 34 odst. 2.) 

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné ve výši:
………. Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
………. Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 ho-

din,
………. Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Poznámka: V současné době je sazba stravného (§176 ZP)
- 60 Kč až 72 Kč, trvá-li prac. cesta 5 až 12 hodin,
- 92 Kč až 110 Kč, trvá-li prac. cesta déle než 12 hod. nejvýše však 18 ho-

din,
- 144 Kč až 172 Kč, trvá-li prac. cesta déle než 18 hodin,

Upozornění: Doporučujeme sjednat stravné ve výši horní hranice platného rozpě-
tí.

Znemožní-li zaměstnavatel vysláním na pracovní cestu, která trvá méně než 5
hodin, zaměstnanci stravovat se obvyklým způsobem, poskytne mu stravné ve
výši stravného jako při pracovní cestě 5 až 12 hodin. (§176 ZP).

Zaměstnavatel  poskytne zaměstnanci  na jeho žádost nepřetržitý odpočinek
mezi ukončením pracovní cesty a nástupem na další pracovní směnu v délce
nejméně.........např. 8 hodin a více.

Náhrada platu při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě):
Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla
nařízena karanténa, přísluší po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání do-
časné pracovní neschopnosti (karantény) náhrada platu a to za první 3 dny ve
výši.......% průměrného výdělku a od 4. dne ve výši..........% průměrného vý-
dělku. Tato náhrada platu přísluší zaměstnanci za dny, které jsou pro zaměst-
nance pracovními dny, a za svátky, za které jinak přísluší zaměstnanci ná-
hrada platu nebo se mu plat nekrátí. 
Poznámka: Za první tři dny karantény přísluší náhrada platu ve výši 25 %
průměrného výdělku. Za první tři dny dočasné pracovní neschopnosti náhrada pla-
tu nepřísluší a od čtvrtého dne přísluší ve výši 60 % průměrného výdělku. Tuto ná-
hradu platu, i za prvé tři dny dočasné pracovní neschopnosti, je možno nasmlou-
vat až do výše 100 % průměrného měsíčního  výdělku zaměstnance. viz § 192 ZP.

Kontrola práce neschopného zaměstnance bude vykonávána ........např. za
účasti  určeného  člena  orgánu  odborové  organizace,  u  kterého se bude jednat
o úkon v obecném zájmu. (§ 192 odst. 6 ZP). 
Poznámka: Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl
uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů
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dočasné pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného poji-
štěnce. 

Porušení stanoveného režimu práce neschopného zaměstnance bude zaměst-
navatel hodnotit podle těchto kritérií: např. dodržování předepsaných vycházek,
apod.

Zaměstnavatel zjištěné případy porušení povinnosti práce neschopného za-
městnance zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených
vycházek a navržená opaření projedná s odborovou organizací.  
Poznámka: v KS lze sjednat projednání případů porušení povinností práce ne-
schopného zaměstnance zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah po-
volených vycházek s odborovou organizací a projednání případného snížení ná-
hrady mzdy nebo její neposkytnutí (§ 192 odst. 6).

Snížení nebo neposkytnutí náhrady platu bude prováděno podle následujících
kritérií: např. zda se jedná o první případ porušení léčebného režimu či ni-
koliv, apod. (§ 192 odst.5 ZP). 

Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci náhradu platu v případě jeho uvolnění
z důvodu obecného zájmu i v těchto dalších případech......................(§ 200
ZP). 

Při pravidelném střídání zaměstnanců ve směnách (střídání směn) se  zapo-
čítává doba v trvání.......do pracovní doby (§ 78 odst. 2 ZP).
Poznámka: Nejvýše 1 hodina.

V případech prostojů se zaměstnancům poskytuje náhrada platu ve výši.....%
průměrného výdělku (§ 207 odst. a ZP).
Poznámka: Nejméně 80 % nejvýše 100 % průměrného měsíčního výdělku.

V případech přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy
nebo živelní události, se zaměstnancům poskytuje náhrada platu ve výši....%
průměrného výdělku (§ 207 odst. b ZP).
Poznámka: Nejméně 60 % nejvýše 100 % průměrného měsíčního výdělku.

Čerpání dovolené zaměstnanců v příslušném kalendářním roce bude prová-
děno podle rozvrhu čerpání dovolené, vydaného s předchozím souhlasem od-
borové organizace. Tento rozvrh čerpání dovolené zaměstnavatel předloží od-
borové organizaci k odsouhlasení do…………………..(§ 217 ZP).

Hromadné čerpání dovolené se stanovuje na dobu od....do....... v dél-
ce.....pracovních dnů (§ 220 ZP).

Povinnosti a práva zaměstnanců budou konkrétně vymezeny v pracovním
řádu zaměstnavatele, který bude vydán (novelizován) do…………………
předchozím schválení odborové organizace (§ 306 odst. 4 ZP).

Zaměstnavatel nesmí zavést žádný sledovací technický systém v sociálních za-
řízeních,  v  místnostech určených k převlékání a osobní očistě zaměstnanců,
v odpočinkových místnostech určených pro těhotné zaměstnankyně a zaměst-
nankyně-matky, v místech, určených k čerpání přestávky zaměstnanci a dále
v ………………………………… 

III.
Platy

Náměty  vycházejí  ze  zákona  č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a nařízení vlády
č. 564/2006 Sb.,  o  platových  poměrech  zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších předpisů.
• Celkový objem prostředků vynakládaný na platy v Kč .................................
z toho:
- platové tarify.........................................................................................................
- osobní příplatky  ..................................................................................................
- příplatky za vedení  .............................................................................................
- zvláštní příplatky  ................................................................................................
- odměny  . ..............................................................................................................
- ostatní složky platu  .............................................................................................
• Průměrný měsíční plat v Kč..............................................................................
• Zvýšení (snížení) průměrného platu v % ........................................................
Uvedená úprava průměrného platu bude promítnuta s účinností od.....................
- do platových tarifů ve výši  ............................................................................. %
- do ostatních složek platu ve výši  .................................................................... %
Upozorňujeme, že změna platových tarifů přichází v úvahu pouze za předpokladu
úpravy stupnic platových tarifů (platových tabulek), které jsou přílohou nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Poznámka: V návaznosti na současnou situaci v projednávání změn platové

části zákoníku práce přichází v úvahu i vydání nového nařízení vlády.
Limit prostředků vynakládaných na platy stanovuje zastupitelstvo obce (kraje).
Doporučujeme proto odborovým organizacím, aby v rámci možností využily  ko-
lektivního vyjednávání k posílení nadtarifní složky platu.
• Osobní příplatek

- průměrná výše osobního příplatku v Kč  ...............................
- osobní příplatek se přiznává na základě hodnocení za období  ............

Základní kritéria pro poskytování osobního příplatku: 
- trvalý kvalitní výkon prováděných prací,
- tvůrčí přístup k plnění úkolů,
- plnění většího rozsahu vykonávaných prací,
- odborná znalost veškeré pracovní problematiky,
- plnění dlouhodobějších úkolů požadovaných nad rámec určené pracovní 

náplně,
- odpovědnost vykazovaná při plnění pracovních úkolů,
- nadprůměrné organizační a řídící schopnosti, apod.

• Zvláštní příplatek
V kolektivní smlouvě je vhodné vymezit okruh zaměstnanců, kterým je zvláštní
příplatek poskytován a jeho konkrétní výši pro jednotlivé kategorie zaměstnan-
ců.

• Odměny
Dohodnout bližší podmínky pro poskytování mimořádných odměn, např. vyme-
zení pracovních úkolů, za  jejichž splnění mohou být odměny poskytnuty, okru-
hy zaměstnanců, kterých se plnění týká, průměrnou výši odměny, apod.

• Splatnost platu
Plat je splatný po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následu-
jícím po měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na plat nebo na některou je-
ho složku.
V kolektivní smlouvě lze dohodnout pravidelné termíny výplaty platu, případně
i termíny výplaty záloh.

• Výplata platu
Plat se vyplácí v pracovní době a na pracovišti, odlišnou úpravu lze dohodnout
v kolektivní smlouvě. V této souvislosti upozorňujeme, že  zasílání výplaty za-
městnance na účet u peněžního ústavu je podmíněn jeho souhlasem.
Zaměstnavatel se zavazuje, že na základě žádosti zaměstnance bude při výplatě
platu na svůj náklad a odpovědnost poukazovat částku určenou zaměstnancem na
nejvýše dva účty zaměstnance u banky nebo spořitelního či úvěrního družstva, a
to nejpozději v pravidelném termínu výplaty platu.  

• Zařazování zaměstnanců do platových tříd
Zaměstnanci se zařazují do platových tříd v souladu s katalogem prací, který je
stanoven nařízením vlády č. 222/2010 Sb. Zařazení do platové třídy se vždy pro-
vádí na základě nejnáročnějších prací, jejichž výkon zaměstnavatel od zaměst-
nance vyžaduje.

• Zařazování zaměstnanců do platových stupňů
V kolektivní smlouvě lze dohodnout pravidla pro určení platového tarifu v rám-
ci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy u za-
městnanců zařazených do první až páté platové třídy. Úprava provedená v sou-
ladu s § 6 nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných služ-
bách a správě, by měla být provedena tak, aby zaměstnanci zajistila zařazení mi-
nimálně do toho platového stupně, na který by mu vznikl nárok při zařazení na
základě délky započitatelné praxe.
- kategorie zaměstnanců (např. řidič silničních motorových vozidel, uklízeč, to-
pič,   zaměstnanec ochrany majetku a osob, atp.) …………… 
- přiznaný platový stupeň  .................
Poznámka: Za předpokladu, že budou schváleny navrhované úpravy zákoníku
práce, dojde v zařazování zaměstnanců do platových stupňů k podstatným změ-
nám. 

• Odměna za pracovní pohotovost
Za dobu pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci odměna nejméně ve výši 10
% průměrného výdělku, není-li v kolektivní smlouvě sjednáno jinak (§ 140 záko-
níku práce). 
Jedná se zásadně o pracovní pohotovost mimo pracoviště s tím, že v kolektivní
smlouvě lze dohodnout sazby odlišné, případně diferencované pro pracovní dny
a dny pracovního klidu.

IV.
Sociální podmínky zaměstnanců

Zaměstnancům, kteří nastoupili do pracovního poměru, zaměstnavatel uhra-
dí náklady na vstupní lékařské prohlídky  a to takto.........(§ 32 ZP).
Poznámka: Možno zavázat zaměstnavatele, že tyto náklady zaměstnavatel zamě-
stnanci uhradí do určitého termínu, např.v den nástupu do pracovního poměru, po
uplynutí zkušební doby apod.

Závodní preventivní péči zaměstnancům poskytuje toto zařízení závodní pre-
ventivní péče.........................  a to v následujícím rozsahu....................... (§103
odst. 1 písm. d ZP)
Poznámka: Zaměstnancům,  kteří se podrobili pracovně lékařské prohlídce, za-
městnavatel je povinen za tuto dobu poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy
ve výši průměrného výdělku (§103 odst.1 písm. e  ZP).
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Odměny k životním jubileím a při skončení pracovního poměru:

- k ocenění pracovních zásluh zaměstnance při dovršení padesáti let věku
bude zaměstnanci poskytnuta odměna ve  výši ............... Kč (případně  %
z celkového průměrného výdělku),

- k ocenění pracovních zásluh zaměstnance při prvním skončení pracov-
ního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na
starobní důchod  bude zaměstnanci poskytnuta odměna ve výši  ...............
Kč (% z celkového průměrného výdělku) (§ 224 odst. 2 ZP)

Poznámka: Výši odměn lze odstupňovat v návaznosti na počet let odpracovaných
v organizaci.

V rámci zlepšení vzhledu a úpravy pracovišť zaměstnavatel zabezpe-
čí:.....................(§ 224 odst. 2b  ZP).

Zaměstnavatel zabezpečí bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů,
které zaměstnanci nosí obvykle do práce, jakož i úschovu kol a motocyklů, po-
kud je zaměstnanci používají k cestě do zaměstnání a zpět a to následujícím
způsobem.................
Poznámka: Podle ustanovení § 226 ZP došlo ke zúžení okruhu věcí za které od-
povídá zaměstnavatel v režimu odpovědnosti za škodu na odložených věcech. To
znamená, že ze zákoníku práce je zaměstnavatel  povinen zajistit pouze bezpečnou
úschovu svršků a osobních předmětů, které zaměstnanci  obvykle nosí do práce, ni-
koliv již kol a motocyklů, jak tomu bylo podle § 145 dřívějšího ZP.

Zaměstnavatel umožní zaměstnancům stravování za těchto pod-
mínek……….......
Poznámka: Stanovit okruh osob, kterým lze závodní stravování poskytnout, dobu
reálného výkonu práce ve směně kdy vznikne nárok na příspěvek, zda bude stravo-
vání poskytnuto i zaměstnancům po dobu omluvené nepřítomnosti v práci (pra-
covní  volno,  pracovní  neschopnost,  dovolená  apod.,)  stanovit výši příspěvku.
Z hlediska příspěvků na závodní stravování, obce nejsou vázány žádným obecně
závazným právním předpisem..Doporučujeme metodicky se řídit  ustanoveními vy-
hlášky Ministerstva financí č. 430/2001 Sb., o závodním  stravování., případně vy-
hlášky č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěv-
kových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, pokud se zaměst-
navatelem  nebude  pro  zaměstnance dohodnuta v kolektivní smlouvě výhodnější
úprava, např. v okruhu osob, kterým se příspěvek na závodní stravování poskytu-
je nebo ve stanovení výše příspěvku apod.

Zaměstnavatel přijme ke zkvalitnění stravování následující opatře-
ní….................

Pro zaměstnance, jejich rodinné  příslušníky a důchodce, bývalé pracovníky,
kteří u zaměstnavatele pracovali až do odchodu do starobního nebo plného in-
validního důchodu, zajistí podnikovou rekreaci v rekreačním zaříze-
ní……….v období od………do………(vymezit rámcové podmínky).

Zaměstnavatel bude vytvářet podmínky pro slaďování profesního a rodinné-
ho života a vytvářet lepší podmínky pro zaměstnance s povinnostmi k rodině
(§ 195 až 199 ZP).
Poznámka: Např. zřízení  odpočinkových místností pro těhotné ženy, včetně míst
určených ke kojení, opatření pro usnadnění návratu do zaměstnání pro zaměst-
nance po skončení mateřské nebo rodičovské dovolené, p skončení péče o osobu
blízkou, vytvoření podmínek pro možnost zaměstnání na zkrácený úvazek, pomoc
při umístění dítěte ve školce apod.

Nad rámec omezení uvedených v ustanovení § 239 až 241 zákoníku práce, za-
městnavatel přijme následující opatření vůči těhotným ženám a matkám ma-
lých dětí, které jim umožní sladit pracovní a rodinný život.
Poznámka: Např.specifikovat popřípadě rozšířit rozsah prací, které nesmějí uve-
dené zaměstnankyně vykonávat, apod.

Zaměstnankyni, která kojí své dítě, přísluší na každé dítě přestávky ke koje-
ní v tomto rozsahu........................(§ 242 ZP)
Poznámka: Rozsah zvláštních přestávek ke kojení lze v kolektivní smlouvě upravit
výhodněji oproti  zákonné úpravě.

Byla-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně která kojí nebo zaměstnan-
kyně-matka do konce devátého měsíce po porodu, převedena na jinou práci a
dosahuje-li zaměstnankyně při práci, na níž byla převedena, bez svého za-
vinění nižšího výdělku než dosahovala na dosavadní práci a přitom nesplňuje
podmínky pro poskytnutí vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
podle zákona o nemocenském pojištění, poskytne ji zaměstnavatel po dobu
převedení k platu doplatek do výše průměrného výdělku, kterého dosahovala
před převedením.
Byla-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnan-

kyně - matka do konce devátého měsíce po porodu převedena na vlastní
žádost z noční práce na práci denní a dosahuje-li zaměstnankyně při práci, na
níž byla převedena, bez svého zavinění nižšího výdělku než dosahovala na do-
savadní práci a přitom nesplňuje podmínky pro poskytnutí vyrovnávacího
příspěvku v těhotenství a mateřství podle zákona o nemocenském pojištění,
poskytne jí zaměstnavatel po dobu převedení k platu doplatek do výše
průměrného výdělku, kterého dosahovala před převedením.

Výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele (např. počítač, kopírovací za-
řízení apod.) mohou zaměstnanci pro svou potřebu užívat zdarma je-
nom.........např. po pracovní době v době od.....do....hod. (§ 316 odst. 1  ZP).

Zaměstnavatel zabezpečí provoz a účast dětí zaměstnanců na zotavovacích
akcích pro děti   podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí
ČR č. 106/2001 Sb., a to takto: …………………………

Ke dni………….uzavře zaměstnavatel pro své zaměstnance kolektivní úra-
zové pojištění, jejíž náklady bude hradit v plné výši, nebo poměrnou částí. 

Zaměstnavatel dnem………..bude přispívat zaměstnancům na důchodové
připojištění, ve výši…
Poznámka: Možno dohodnout  výši příspěvku a jak často, zda měsíčně, čtvrtletně
apod.

Zaměstnavatel poskytne příspěvek (např. měsíčně) zaměstnancům na úhradu
nákladů na cestu do zaměstnáni ve výši…………………………

Zaměstnavatel vyplatí zaměstnancům příspěvek na ošacení ve výši…………a
to ke dni…………………….kalendářního roku.

V.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky
bude zaměstnavatel bezplatně poskytovat zaměstnancům podle seznamu
zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce.
Tento seznam tvoří přílohu kolektivní smlouvy (§ 104 odst. 5 ZP)

První pomoc zaměstnancům je zajištěna následujícím způso-
bem…………...........
Poznámka: VS KS lze sjednat bližší podmínky pro zajištěni poskytnutí první po-
moci zaměstnancům (§ 103 odst. 1 písm. j)).

Ochranné nápoje bude zaměstnavatel poskytovat bezplatně zaměstnancům za
těchto podmínek……………………………………...Nařízení vlády č. 361/2007
Sb.,  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (§ 104
odst. 5 ZP).

Školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpe-
čnosti a ochrany zdraví při práci bude zaměstnavatel zajišťovat ………(např.
1 x za dva roky) a to v měsíci…….(§ 103  odst. 3 ZP).

Prověrky BOZP bude zaměstnavatel provádět jednou ročně na všech praco-
vištích za přítomnosti zástupce odborového orgánu  a to v termínu do.......(§
108 odst. 5 ZP).
Zaměstnavatel se zavazuje vybudovat bezbariérovou rampu pro zaměstnan-
ce se zdravotním postižením na invalidním vozíku u budovy …………
…………… Zároveň se zavazuje zajistit přizpůsobení samoobslužného výta-
hu a vypínačů poloze osob na invalidním vozíku.
Poznámka: V KS lze sjednat vhodnou úpravu pracovních podmínek a pracovišť
pro zaměstnance se zdravotním postižením (§ 103 odst. 5). 

Školení členů odborové organizace v oblasti BOZP zaměstnavatel zajistí na
svůj náklad v měsíci............ v tomto rozsahu...............(§ 108 odst. 6 ZP).

VI.
Vzdělávací činnost

Zaměstnavatel v souladu se svými potřebami zabezpečí zvyšování kvalifikace
zaměstnanců poskytnutím pracovních úlev a hmotného zabezpečení v násle-
dujícím rozsahu…………………………(§ 232 ZP). 
Poznámka: V kolektivní smlouvě lze upravit vyšší nebo další práva zaměstnanců
na poskytování pracovního volna s náhradou mzdy při zvyšování kvalifikace.

Ke zvýšení kvalifikace v souladu s potřebami zaměstnavatele, zaměstnavatel
zajistí tyto akce………………………………………………

Povinnost  zaměstnance  k  úhradě  nákladů na zvýšení kvalifikace nevzniká
v těchto dalších případech………………………………………..(§ 235 odst. 3
ZP).



NOS - Noviny odborového svazu státních orgánů a organizací
Vychází 22x za rok. V Praze vydává 
Odborový svaz státních orgánů a organizací, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha, e-
mail: statorg@cmkos.cz; http:// statorg.cmkos.cz. IČO 469351.
Šéfredaktorka: Květa Dědovská. Telefon redakce: 236 181 173, e-ma-
il:dedovska@volny.cz. Objednávky předplatného přijímá redakce. Administrace Věra
Černochová, Schulhoffova 857, 149 00 Praha, tel. 272 932 840. Tisk Regleta s.r.o.
Novovysočanská 24 N, Praha 9. Expeduje Typa-mailing. Podávání novinových zásilek
povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpným závodem Střední Čechy v Praze, č. j.
3443/96-P ze dne 20. 11. 1996. ISSN 0862-9633, MK ČR 4664

Návrhy vzorových kolektivních smluv - metodická pomůcka

Poznámka: Vedle toho jsou povinnosti v oblasti vzdělávání pro úředníky územních
samosprávných celků stanoveny v § 17 až 21 zákona o úřednících územních sa-
mosprávných celků, jakožto specifický způsob prohlubování jejich kvalifikace.
Je-li uzavřena kvalifikační dohoda (§ 234 zákoníku práce) v souvislosti se zvy-
šováním  kvalifikace,  může  závazek  zaměstnance setrvat u zaměstnavatele
v zaměstnání po sjednanou dobu činit nejvýše 4 roky.
Je-li uzavřena kvalifikační dohoda (§ 234 zákoníku práce) při prohlubování
kvalifikace, může závazek zaměstnance setrvat u zaměstnavatele v zaměst-
nání po sjednanou dobu činit nejvýše 3 roky.
Poznámka: Přestože ustanovení § 234 odst. 1 je obsaženo v tzv. „výčtovém“ § 363
odst. 2, je hranice 5 let pro závazek zaměstnance setrvat v zaměstnání u zaměst-
navatele stanovena jako nejvýše přípustná, lze ji tedy v KS snížit. 

VII.
Tvorba a čerpání sociálního (případně jiného podobného) fondu

Zaměstnavatel bude vytvářet sociální (či jiný podobný) fond ve výši…………...

Tento fond bude využíván v souladu se zásadami pro jeho používání a s roz-
počtem. Tyto dokumenty, uvedené v příloze, jsou součástí kolektivní smlouvy.

V rámci schváleného rozpočtu a schválených zásad, rozhoduje v konkrétních
případech zaměstnavatel v dohodě s oborovou organizací.

VIII.
Závěrečná ustanovení

Doba účinnosti kolektivní smlouvy
Varianta I.
Tato kolektivní smlouva se uzavírá pro období  od………do………s účinnos-
ti od..... (§ 26 ZP).

Varianta II.
Tato kolektivní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinnosti od..............
s výpovědní dobou v délce 6 měsíců. (§ 26 ZP).
Poznámka: Kolektivní smlouvu je možné vypovědět nejdříve po uplynutí 6 měsíců
od data její účinnosti.

Varianta III.
Tato kolektivní smlouva se uzavírá do doby uzavření nové kolektivní smlou-
vy, nejdéle však do..................
Poznámka: Je-li kolektivní smlouva uzavřena do doby uzavření nové kolektivní
smlouvy, kolektivní smlouva musí obsahovat údaj o nejzazší době její platnosti. Je
možno také sjednat různé druhy účinnosti závazků, zejména u plnění dlouhodobé
povahy,např. poskytování příspěvků na penzijní připojištění apod.

Tuto kolektivní smlouvu lze měnit v kterémkoliv jejím ustanovení režimem
zákona o kolektivním vyjednávání.
Poznámka: Vzhledem k předpokládaným změnám v oblasti pracovněpráv-
ních předpisů, doporučujeme toto ustanovení do kolektivní smlouvy zakotvit.
Jedná se o důležité ustanovení, pokud není dohodnuta možnost změny kolek-
tivní smlouvy, druhá smluvní strany na návrh na změnu nemusí reagovat (§ 8
odst. 5 zákona č. 2/21991 Sb., v platném znění o kolektivním vyjednávání). 

Smluvní strany s obsahem kolektivní smlouvy seznámí všechny zaměstnance
do 15 dnů od jejího uzavření a to následujícím způsobem.......(§ 29 ZP).

Tato kolektivní smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních
stran.

Dne...........................................................................................................................

Za ZV odborové  organizace ...................................................................................

Dne...........................................................................................................................

Za zaměstnavatele....................................................................................................

Příloha ke kolektivní smlouvě č…..

Zásady používání sociálního, či jiného podobného fondu  obcí a krajů 
(dále jen sociálního fondu)

I.
Tvorba fondu

1. Zůstatek sociálního fondu k 31.12 předchozího roku,
2. Příděl z rozpočtu běžného roku ve výši……………..,
3. Splátky půjček,
4. Dary,

II.
Hospodaření s fondem

Sociální fond slouží zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům a důchod-
cům-bývalým zaměstnancům, kteří až do odchodu do   prvního starobního ne-
bo plného invalidního důchodu, pracovali u zaměstnavatele.

Fond slouží k těmto účelům:
1. Rodinná a dětská rekreace, lázeňská a rehabilitační péče
Doporučujeme uvést, za jakých podmínek se příspěvek bude poskytovat, četnost
těchto příspěvků a jejich výši
2. Příspěvek na stravování
Výše příspěvku není obecně stanovena. Zaměstnavatel může přispět ze sociálního
fondu až do výše 100% ceny jednoho hlavního jídla. Tento příspěvek je v nepe-
něžní formě osvobozen od daně z příjmu.
3. Kulturní, tělovýchovná a sportovní činnost.
Jedná se zejména o přípěvky na vstupenky do kulturních zařízení, sportovní akce,
výměnné poznávací akce apod.
4. Půjčky na překlenutí tíživé situace zaměstnance.

na bytové zařízení
na pořízení rodinného domku nebo bytu

Poznámka: Doporučujeme stanovit jasná kritéria pro poskytování těchto půjček,
tj. jejich výši, splátky, ručitele, vypořádání pro ukončení pracovního poměru apod.
5. Sociální výpomoci.
Například při úmrtí člena rodiny, živelní pohromě apod.
Daňový režim: Sociální výpomoc poskytnutá zaměstnancům není osvobozena od
daně z příjmu ze závislé činnosti.  
6. Dary při životních a pracovních výročích.
Při životním jubileu například při dosažení věku 50, 55, 60 let. Při pracovních
výročích sjednat, zda se započítává také zaměstnání u jiného zaměstnavatele, určit
konkrétní výši daru, dary mohou být peněžní i nepeněžní
7. Příspěvek na ošacení a příspěvek na úpravu zevnějšku.
Doporučujeme stanovit, jak často bude tento příspěvek poskytován, jakým profes-
ním kategoriím, v jaké výši.
8. Příspěvek na činnost odborové organizace.
Aby tento příspěvek (dar) nepodléhal dani darovací, musí být poskytnut na finan-
cování akcí v oblasti kultury, vzdělávání, sociální péče, tělovýchovy, sportu, výcho-
vy a ochrany dětí a mládeže apod. Mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací
musí být uzavřena darovací smlouva, ve které bude konkrétně vymezen účel daru
a bylo tak nepochybné, že dar je určen na společensky prospěšné účely. Obdrží-li
odborová organizace tento dar, je povinna podat příslušnému finančnímu úřadu
přiznání k dani darovací.
9. Dar při prvém odchodu zaměstnance do starobního nebo plného invalid-
ního důchodu.
Doporučujme uvést konkrétní výši daru, opět dar může být peněžitý i nepeněžitý.
10. Zlepšování pracovního prostředí.
Možno nasmlouvat cokoliv, toto má bezprostřední vztah k pracovnímu prostředí,
např. nákup čajových konvic, ventilátorů, osvěžovačů vzduchu, žaluzií, chladniček
apod.
11. Příspěvek na dopravu do zaměstnání a ze zaměstnání.
Může být stanoven jak pevnou částkou, tak i procentuálně, podle skutečných pro-
kázaných nákladů.
12.  Provoz rekreačních, tělovýchovných a sportovních zařízení.
Je možno hradit náklady investiční i neinvestiční povahy. Například rekonstrukce,
modernizace, projektovou dokumentaci apod.
13.  Příspěvek odborové organizaci na úhradu prokazatelných nákladů, které
jí vznikají v souvislosti s plněním oprávnění vyplývajících z pracovněpráv-
ních předpisů.
Těchto činností může být celá řada, např. náklady v souvislosti s kolektivním vy-
jednáváním, tj. zpracování kolektivní smlouvy, vlastní kolektivní vyjednávání, ná-
klady na řešení sporů z kolektivních smluv, seznámení všech zaměstnanců s obsa-
hem kolektivních smluv, náklady při výkonu kontroly nad dodržováním pracovně-
právních předpisů, vnitřních předpisů a předpisů v oblasti BOZP, náklady v sou-
vislosti se spolurozhodováním o pracovním řádu apod.
14. Příspěvek zaměstnanci na penzijní připojištění.
Příspěvek nebo jeho část může platit též zaměstnavatel za své zaměstnance,  kteří
jsou  účastníky penzijního připojištění.


