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ÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
Kolektivní smlouva se uzavírá za ú elem pln ní úkol  vyplývajících z poslání 

školství, p edcházení spor m, sociálnímu nap tí a k provedení úpravy pracovn -
právních, platových a ostatních nárok  pracovník  ve smyslu zákona 

. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dle jen „ZP“), zejména § 22 – 29, které je t eba ešit 
v zájmu práv, oprávn ných pot eb a sociálních jistot zam stnanc . 

1 P EDM T KOLEKTIVNÍ SMLOUVY 
Tato kolektivní smlouva upravuje práva zam stnanc  v pracovn právních 

vztazích,  jakož  i  práva  nebo  povinnosti  smluvních  stran,  jež  jsou  touto  smlouvou  
výslovn  upraveny. 

2 VZTAHY MEZI ZAM STNAVATELEM A ODBOROVOU ORGANIZACÍ 
Zam stnavatel  se  zavazuje  uznat  jako  své  partnery  p i  pln ní  smlouvy  

zástupce odborové organizace, která u zam stnavatele p sobí, a to i v p ípad , že 
nejsou jeho zam stnanci, pokud se prokáží oprávn ním k jednání. 

Odborová organizace se zavazuje zam stnavateli písemn  sd lit jména len  
íslušného odborového orgánu a jakékoliv zm ny ve složení tohoto orgánu. 

3 MATERIÁLNÍ A ORGANIZA NÍ ZABEZPE ENÍ INNOSTI ODBOROVÉ 
ORGANIZACE 

Zam stnavatel pln  respektuje postavení odborové organizace na škole 
v pracovn právních vztazích v etn  oblasti kolektivního vyjednávání a zavazuje se 
vytvá et  podmínky  pro  uplat ování  práv  odborové  organizace.  Za  tím  ú elem  
poskytne zam stnavatel nezbytné vybavení pro b žnou innost ZOOS (telefonické 
hovory v R bez souhlasu, mezistátní se souhlasem editele, využití výpo etní techniky 
k vedení ú etnictví a pod.). 

Zam stnavatel se zavazuje poskytnout pro nezbytnou provozní pot ebu 
odborové organizace podle svých provozních možností v p im eném rozsahu 
místnost s nezbytným vybavením pro po ádání porad a sch zí a zavazuje se hradit 
náklady spojené s její údržbou a technickým provozem.  

Zam stnavatel se rovn ž zavazuje umožnit odborové organizaci v nezbytn  
nutném  rozsahu  p ístup  ke  kopírovací,  výpo etní  a  spojovací  technice,  v etn  
elektronické pošty a hradit s tím související náklady ve stejném rozsahu, jako mají 
všichni pracovníci školy. 

Zam stnavatel se zavazuje zajistit pov enému zástupci odborové organizace 
sobící  ve  škole  nebo  školském  za ízení  p ístup  k  informacím  a  sd lením  

adresovaným odborové organizaci elektronickou poštou na její mailovou adresu. 
Totéž platí pro korespondenci ur enou odborové organizaci a doru enou na adresu 
školy nebo školského za ízení – bude zajišt no p edáním korespondence do zásuvky 

edsedkyn  ZOOS do zásuvky ve sborovn . 
Zam stnavatel se zavazuje provád t srážky ze mzdy zam stnanc len  

odborového svazu pracovník  školství k úhrad  jejich lenských p ísp vk , pokud 
s tím budou souhlasit a poskytovat pov eným zástupc m odborové organizace 
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informace  nezbytné  pro  ov ení  správnosti  výše  t chto  p ísp vk  za  podmínky,  že  
k tomu p íslušní zam stnanci dají sv j souhlas. 

4 VZÁJEMNÁ INFORMOVANOST 
Zam stnavatel  se  zavazuje,  poskytnout  na  žádost  výboru  ZOOS  informace  

o zásadních otázkách ekonomiky a rozvoje školy.  
Zam stnavatel bude v rámci svých možností p ihlížet ke stanovisk m 

odborové organizace. 
Smluvní strany umožní ú ast na svých poradách, budou-li o to požádány. 
Smluvní strany se zavazují umožnit na požádání ú ast druhé smluvní strany i na 

dalších jednáních svých orgán i na poradách k p ednesení stanoviska 
k  projednávaným  otázkám,  pokud  se  týkají  zájm  druhé  smluvní  strany.  Za  tím  

elem se smluvní strany p edem informují  o všech jednáních, na kterých by mohla 
vzhledem k jejich zam ení p icházet taková ú ast v úvahu. 

Smluvní  strany  se  zavazují  neprodlen  se  vzájemn  písemn  informovat  
o svých rozhodnutích dotýkajících se zájm  druhé smluvní strany. 

5 POSTUP P I JEDNÁNÍ ZOOS A ZAM STNAVATELE 
K zabezpe ování práva ZOOS a povinnosti zam stnavatele projednávat 

opat ení, týkající se jednotlivých pracovník , se smluvní strany dohodly na 
následujícím postupu: 

1. Ve všech p ípadech, kdy pracovn právní p edpisy stanoví zam stnávající 
organizaci projednat zamýšlená opat ení s odborovou organizací, bude 
zam stnavatel p edkládat p edsedovi ZOOS žádost o projednání. Výbor se 
vyjád í nejpozd ji do 5 dn  od p edložení. 

2. Písemný  návrh  na  p evedení  na  jinou  práci  i  projednání  výpov di  nebo  
okamžitého  zrušení  pracovního  pom ru  ve  smyslu  §  46  a  61  ZP  bude  
zam stnavatel p edkládat p edsedovi ZOOS 10 dní p edem p ed zamýšleným 
provedením tohoto opat ení. Výbor se vyjád í nejpozd ji do 5 dn  od 

edložení. 
3. Pokud zam stnavatel nebude moci akceptovat stanovisko výboru ZOOS sd lí 

bez zbyte ného odkladu výboru d vod svého nesouhlasu.  
V p ípad  ú asti lena ZOOS na akci po ádané odborovým svazem 

v pracovní dob , oznámí ú astník svou nep ítomnost, nejmén  jeden den p edem 
vedení školy. 

ÁST II. ZAM STNANOST A PRACOVNÍ PODMÍNKY 

1 ZAJIŠT NÍ ZAM STNANOSTI 
Zam stnavatel se zavazuje projednat s odborovou organizací alespo  

jedenkrát ro  nejpozd ji do 30. 6. zp sob pln ní závazku zam stnanosti. 
Zam stnavatel se dohodne s ZOOS o pot ebnosti, obsahu a rozsahu 

pracovního ádu a v p ípad  dohody o pot ebnosti jej vydá. 
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2 PRACOVN PRÁVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍK , INFORMOVANOST 
ODBOR  

Pracovník m, u kterých dojde k rozvázání pracovního pom ru výpov dí 
danou  zam stnavatelem podle  §  52,  písm.  a,  b,  c  nebo dohodou z  týchž  d vod ,  
náleží p i skon ení pracovního pom ru odstupné ve výši dle § 67 ZP. 

i  uvol ování  pracovník  podle  §  52,  písm.  a,  b,  c  ZP,  bude  zam stnavatel  
ihlížet: 

 ke kvalifikaci pracovník  
 ke kvalit  práce 
 k sociálním hledisk m, hodným zvláštního z etele 

Ukon ení pracovního pom ru výpov dí nebo okamžitým zrušením ze strany 
zam stnavatele,  projedná  zam stnavatel  p edem  s  výborem  ZOOS  dle  ásti  I.  
kapitoly 6. 

3 VZÁJEMNÁ KONZULTACE V OBLASTI ZAM STNANOSTI 
A HOSPODA ENÍ 

Krom  p ípad  povinného projednání s odborovou organizací podle § 287 
odst.  2  a  §  320  ZP  se  zam stnavatel  zavazuje  projednávat  s  odborovou  organizací  
také ty okolnosti týkající se vývoje zam stnanosti, které jinak podléhají podle 
zákoníku práce pouze povinnosti informovat odborovou organizaci (§ 287 odst. 1 
zákoníku práce). V této souvislosti se jedná zejména o p ípady: 

 zm ny právního postavení zam stnavatele z rozhodnutí z izovatele, v etn  
vnit ního uspo ádání zam stnavatele, a to s rozborem d sledk  na 
zam stnanost, hospoda ení a provoz školy nebo školského za ízení; 

 základní otázky pracovních podmínek a jejich zm ny; 
 rozpis rozpo tu školy nebo školského za ízení pro daný rok a rovn ž jeho 

zm ny (závazných ukazatel ) v pr hu rozpo tového roku. K tomuto 
projednání dojde bezprost edn  po provedení rozpisu rozpo tu z p íslušného 
orgánu ve ejné správy. P edm tem jednání o rozpisu rozpo tu jsou zejména: 

 závazné ukazatele (limity) stanovené p íslušnými orgány ve ejné správy; 
 rozpis t chto závazných ukazatel  v oblasti mzdových výdaj , a to 

zvláš  na jednotlivé složky platu. P edm tem jednání budou celkové 
objemy nárokových i nenárokových složek platu pro jednotlivé profesní 
skupiny zam stnanc ; 

 rozpis  t ch  ostatních  neinvesti ních  výdaj  (ONIV),  které  mají  vliv  na  
tvorbu pracovních podmínek, bezpe nost práce a pé i 
o zam stnance, v etn  prost edk  na další vzd lávání, ochranné 
pracovní pom cky, závodní stravování apod. 

4 ZÁVAZKY P I VZNIKU PRACOVNÍHO POM RU 
i vzniku pracovního pom ru se zam stnavatel zavazuje: 

 usilovat o pln ní povinností zam stnavatel  a zam stnanc  souvisejících 
s uzav ením pracovního pom ru, 



SPŠ stavební, eské Bud jovice  Kolektivní smlouva pro rok 2015 

  Strana 7 

 informovat  odbory  o  nov  sjednaných  pracovních  pom rech,  a  to  vždy  ke  
dni  31. srpna 

 i nástupu nepedagogického pracovníka stanovit pracovní nápl  jako 
podklad pro za azení do platové t ídy a stanoví rozvrh pracovní doby 
Zam stnavatel  v  rámci  pracovní  nápln  písemn  vymezí  pedagogickým  

pracovník m  obsah  p ímé  pedagogické  innosti,  pokud  takové  vymezení  
neobsahují obecn  platné p edpisy. 

5 ZAM STNÁVÁNÍ PRACOVNÍK  VYSLANÝCH NA AKCE 
ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU PRO ŽÁKY 

Bude-li zam stnavatel na pedagogickém pracovníkovi požadovat práce 
jiného  druhu  než  má  sjednáno  v  pracovní  smlouv ,  zavazuje  se  uzav ít  
s pedagogickým pracovníkem další základní pracovn právní vztah (viz § 34b odst. 2 
ZP). Neodpracované dny budou omluvenou absencí zam stnance a zam stnavatel 
za tyto dny zaplatí zdravotní a sociální pojišt ní. 

6 DOVOLENÁ NA ZOTAVENOU A STUDIJNÍ VOLNO 
Pro sestavení rozvrhu erpání dovolených platí tyto zásady: 

 Existuje shoda smluvních stran v tom, že pedagogi tí pracovníci erpají 
dovolenou zejména v dob  prázdnin. V individuálních a od vodn ných 

ípadech však m že být dovolená pedagogických pracovník  rozd lena 
a vybírána ve více než jednom období na základ  vzájemné dohody mezi 

íslušným  zam stnancem  a  editelem  školy,  pokud  tomu  nebrání  vážné  
provozní d vody. 

 Nepedagogi tí pracovníci si vybírají hlavní ást své dovolené v dob  hlavních 
prázdnin. Zbývající ást dovolené mohou erpat zejména v období dalších 
prázdnin. Je t eba dodržet zásadu, že dovolenou v daném roce je t eba 
vybrat nejpozd ji do 30. 4. následujícího roku. 
Na žádost pracovníka m že editel školy poskytnout neplacené volno, pokud 

tomu  nebrání  vážné  provozní  d vody.  Zdravotní  pojišt ní  za  tyto  dny  si  hradí  
zam stnanec v plné výši. 

Dobu erpání volna k dalšímu vzd lávání (zákon . 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících, v platném zn ní, § 24 odst. 7) v rozsahu 
12 pracovních dn  ve školním roce ur í editel školy p ednostn  na dny, kdy ve škole 
neprobíhá výuka nebo vyu ujícímu v daný den výuka odpadla (neuskute nila se). 

7 P EKÁŽKY V PRÁCI 
Zam stnavatel poskytne pracovní volno v nezbytném rozsahu len m ZOOS 

dle § 203 odst. 2 písm. c) zákona . 262/2006 Sb., zákoníku práce.  
Poskytování pracovního volna se dále ídí Na ízením vlády . 590/2006 Sb., 

kterým se stanoví okruh a rozsah jiných d ležitých osobních p ekážek v práci. 
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8 ROZVRH PRACOVNÍ DOBY A P ESTÁVKY V PRÁCI 
Týdenní pracovní doba pedagogických pracovník  je 40 hodin týdn . 

Rozvržení týdenní pracovní doby je stanoveno takto: 
 pond lí až tvrtek:  7:45 – 12:15 12:45 – 16:45 
 pátek: 7:45 – 12:15 12:45 – 14:15 

V dob  od 12:15 do 12:45 je p estávka na ob d. 
U pedagogických pracovník  se ídí rozvržení pracovní doby zákonem 

. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném zn ní. 
Pracovní doba pedagogických pracovník : 

 pedagogi tí pracovníci vykonávají v pracovní dob  
o ímou pedagogickou innost, 
o práce související s p ímou pedagogickou inností; 

 pedagogický pracovník je povinen být na pracovišti zam stnavatele v dob  
stanovené  rozvrhem  jeho  p ímé  pedagogické  innosti,  a  to  nejpozd ji  
10 minut p ed zahájením výuky dle rozvrhu pracovníka; 

 jde-li o výkon jiné práce než podle odstavce 2, m že vykonávat pedagogický 
pracovník sjednanou práci v pracovní dob , kterou si sám rozvrhuje, a na 
míst , které si sám ur í; náklady, které pedagogickému pracovníkovi vzniknou 
výlu  v  souvislosti  s  výkonem  práce  na  jiném  míst  než  na  pracovišti  
zam stnavatele podle v ty první, se nepovažují za náklady vzniklé 
v   souvislosti  s  výkonem  závislé  práce,  a  není-li  dohodnuto  jinak,  hradí  je  
pedagogický pracovník. 
Pracovní  doba  nepedagogických  pracovník  je  40  hodin  týdn  a  je  

stanovena editelem školy individuáln  podle provozních pot eb školy. 

9 D LENÁ SM NA 
Zam stnavatel  se  zavazuje  d lení  sm ny  na  dv  nebo  více  ástí  

oznámit zam stnanc m, kterých se týká, p edem písemn . 

ÁST III. PLATOVÉ NÁROKY 

1 U OVÁNÍ PLATU ZAM STNANC M 

1.1 Ur ení platu 
Plat  zam stnanci  školy  ur uje editel  školy  podle platných p edpis ,  zejména 

dle zákona . 262/2006 Sb., zákoníku práce, a na ízení vlády . 564/2006 Sb., 
o  platových  pom rech  zam stnanc  ve  ve ejných  službách  a  správ ,  v  platném  
zn ní. 

editel  školy  stanoví  plat  zam stnanci  tak,  aby  plat  nebo  odm na  z  dohod  
nebyla nižší než minimální mzda. Do platu se pro tento ú el nezahrnuje plat za práci 

es as, p íplatek za práci ve svátek, za no ní práci,  za práci ve ztíženém prost edí 
a za práci v sobotu a v ned li. 

Plat editeli školy ur uje z izovatel. 
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1.2 Kvalifika ní p edpoklady 
Kvalifika ní  p edpoklady  vzd lání  pro  výkon  prací  v  jednotlivých  t ídách  je  

dán zejména: 
 zákonem . 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném zn ní, 

hlava II 
 vyhláškou . 317/2005 Sb., o dalším vzd lávání pedagogických pracovník , 

akredita ní komisi a kariérním systému pedagogických pracovník , v platném 
zn ní 

 na ízením vlády . 564/2006 Sb., o platových pom rech zam stnanc  ve 
ve ejných službách a správ , v platném zn ní 

1.3 Za azení zam stnance do platové t ídy a do platového stupn  

Z AZENÍ ZAM STNANCE DO PLATOVÉ T ÍDY 
Za azení zam stnance do platové t ídy se provádí podle platných p edpis , 

s  využitím  Na ízení  vlády  .  222/2010  Sb.,  o  katalogu  prací  ve  ve ejných  službách  
a správ , v platném zn ní. Zam stnavatel uve ejní d ležité platné p edpisy pro 
za azování  zam stnanc  do  platových  t íd  a  platových  stup  v  po íta ové  síti  
školy. 

Zam stnavatel za adí zam stnance do platové t ídy podle druhového 
vymezení prací v pracovní smlouv  a v jeho mezích na n m požadovaných 
nejnáro jších pracích. Zam stnavatel za adí vedoucí zam stnance do platové 

ídy podle nejnáro jších prací, jejichž výkon ídí nebo které vykonává.  
Pokud není požadovaná práce v katalogu prací uvedena, za adí 

zam stnavatel  zam stnance  do  platové  t ídy,  ve  které  jsou  v  katalogu  prací  
zahrnuty p íklady porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpov dnosti a namáhavosti. 

Zam stnavatel  za adí  zam stnance  do  p íslušné  platové  t ídy,  pokud  pro  
výkon práce za azené v této t íd  spl uje pot ebné vzd lání.  

Z AZOVÁNÍ ZAM STNANCE DO PLATOVÉHO STUPN  
Za azování zam stnance do platového stupn  se provádí podle platných 

edpis . 
Zam stnavatel za adí zam stnance do platového stupn  podle délky 

zapo itatelné  praxe.  Do  této  doby  se  zahrnuje  doba dosažené  praxe,  doba pé e 
o dít , doba výkonu vojenské základní (náhradní) služby a doba výkonu civilní služby. 

V plném rozsahu zapo te zam stnavatel zam stnanci dobu praxe v oboru 
zcela odpovídající požadované práci. V rozsahu nejvýše 2/3 bude zapo tena doba 
jiné praxe v závislosti na mí e její využitelnosti pro výkon požadované práce. 

Pro pracovní za azení „uklíze ka“ bude platový tarif ur en zvláštním 
zp sobem,  v  rámci  rozp tí  platových  tarif  stanovených  pro  nejnižší  až  nejvyšší  
platový stupe  2. t ídy. Nejnižší za azení bude od 7. platového stupn . 

Platový  tarif  ve  vyšším  platovém  stupni  náleží  zam stnanci  od  prvého  dne  
kalendá ního m síce, ve kterém dosáhl zapo itatelné praxe stanovené pro 
jednotlivé platové stupn  pro postup do nejbližšího vyššího platového stupn .  
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POSTUP P I ZA AZOVÁNÍ ZAM STNANC  DO PLATOVÝCH T ÍD A PLATOVÝCH STUP  
i uzavírání pracovní smlouvy s nov  p ijímaným zam stnancem p edloží 

tento zam stnavateli doklady potvrzující dosažený stupe , zam ení a obor vzd lání. 
Dále estné prohlášení dokumentující pr h p edchozích zam stnání v etn  
pracovního  za azení.  Uvedení  nepravdivých  údaj  v  estném  prohlášení  bude  ze  
strany zam stnavatele považováno za zvláš  hrubé porušení povinností vyplývajících 
z právních p edpis  vztahujících se k práci vykonávané zam stnancem se všemi 
z toho plynoucími d sledky. 

Na základ  získaných údaj  ur í zam stnavatel t ídu a platový stupe  v etn  
jim odpovídajícího platového tarifu. Zam stnanec obdrží od zam stnavatele 
potvrzení o dosažené platové t íd , o dosaženém platovém stupni a platovém tarifu 
ve form  platového vým ru. 

1.4 Platový vým r 
Zam stnavatel je povinen vydat zam stnanci v den nástupu do práce a vždy, 

když dojde ke zm  kterékoliv složky platu, platový vým r, který musí být písemný. 
V  platovém  vým ru  je  zam stnavatel  povinen  uvést  údaje  o  platové  t íd  

a platovém stupni, do nichž je zam stnanec za azen, a o výši platového tarifu 
a ostatních pravideln  m sí  poskytovaných složek platu. Dojde-li ke zm  výše 

které složky platu uvedené v platovém vým ru, je editel školy povinen tuto 
skute nost zam stnanci písemn  oznámit v etn  uvedení d vod , a to nejpozd ji 
v den, kdy zm na nabývá ú innosti. 

editeli školy vydává platový vým r z izovatel. 

1.5 Pracovní smlouva 
Pracovní smlouva musí obsahovat 

 druh práce, který má zam stnanec pro zam stnavatele vykonávat, 
 místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána, 
 den nástupu do práce. 

Zam stnavatel je povinen uzav ít pracovní smlouvu písemn . 
Jedno vyhotovení písemné pracovní smlouvy je zam stnavatel povinen vydat 

zam stnanci. 

2 NÁROKOVÉ SLOŽKY PLATU 
P ÍPLATEK ZA VEDENÍ 

Vedoucímu zam stnanci  školy  p ísluší  p íplatek  za  vedení,  a  to  podle  stupn  
ízení a náro nosti ídící práce, v souladu s obecn  platnými p edpisy. 

íplatek za vedení editeli školy ur uje z izovatel. 

P ÍPLATEK ZA NO NÍ PRÁCI 
Zam stnanci p ísluší za hodinu no ní práce p íplatek ve výši 20 % pr rného 

hodinového výd lku. No ní práce trvá od 22.00 hod. do 6.00 hod.  
No ní práci musí vždy zam stnanci na ídit editel školy. 
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P ÍPLATEK ZA PRÁCI V SOBOTU A V NED LI 
Zam stnanci p ísluší  za hodinu práce v sobotu nebo v ned li  p íplatek ve výši  

25 % pr rného hodinového výd lku. 
Práci v sobotu a v ned li musí zam stnanci na ídit editel školy. 

PLAT NEBO NÁHRADNÍ VOLNO ZA PRÁCI P ES AS 
Za hodinu práce p es as p ísluší zam stnanci ást platového tarifu, osobního 

a zvláštního p íplatku p ipadající na 1 hodinu práce bez práce p es as 
v  kalendá ním  m síci,  ve  kterém  práci  p es as  koná,  a  p íplatek  ve  výši  25  %  
pr rného hodinového výd lku, a jde-li o dny nep etržitého odpo inku v týdnu, 

íplatek ve výši  50 % pr rného hodinového výd lku, pokud se zam stnavatel se 
zam stnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna místo platu za práci 

es as. Za dobu erpání náhradního volna se plat nekrátí. 
Neposkytne-li zam stnavatel zam stnanci náhradní volno v dob  3 po sob  

jdoucích kalendá ních m síc  po výkonu práce p es as nebo v jinak dohodnuté 
dob , p ísluší zam stnanci ást platového tarifu, osobního a zvláštního p íplatku 
a p íplatek podle p edchozího odstavce. 

Práci p es as musí zam stnanci na ídit editel školy. 

ZVLÁŠTNÍ P ÍPLATEK 
Zam stnanci, který vykonává práci v pracovních podmínkách spojených 

s mimo ádnou neuropsychickou zát ží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo 
obtížnými pracovními režimy, p ísluší zvláštní p íplatek. 

Zvláštní p íplatek se ídí platnými p edpisy.  
Za výkon p ímé pedagogické innosti spojené 

 s výkonem práce t ídního u itele ve t íd  denního studia p ísluší zam stnanci 
íplatek ve výši 1.000,- K /m síc 

 s  výkonem  práce  t ídního  u itele  u  dálkového  studia  p ísluší  zam stnanci  
íplatek ve výši 400,- K /m síc 

P ÍPLATEK ZA ROZD LENOU SM NU 
Zam stnanci,  který  pracuje  ve  sm nách  rozd lených  na  2  nebo  více  ástí,  

ísluší p íplatek ve výši 30 % pr rného hodinového výd lku za každou takto 
rozd lenou sm nu. 

Rozd lenou sm nou se rozumí sm na, ve které souvislé p erušení práce nebo 
jejich souhrn iní alespo  2 hodiny. 

P ÍPLATEK ZA P ÍMOU PEDAGOGICKOU INNOST NAD STANOVENÝ ROZSAH 
Pedagogickému  pracovníkovi  p ísluší  za  hodinu  p ímé  vyu ovací,  p ímé  

výchovné, p ímé speciáln  pedagogické innosti nebo p ímé pedagogicko-
psychologické innosti vykonávané p ímým p sobením na vzd lávaného, kterým 
uskute uje výchovu a vzd lávání na základ  zvláštního školského zákona, kterou 
vykonává nad rozsah hodin stanovený editelem školy, podle zvláštního právního 

edpisu, p íplatek ve výši dvojnásobku pr rného hodinového výd lku. 
Týdenní  rozsah  hodin  p ímé  pedagogické  innosti  stanoví  editel  školy  

pedagogickému pracovníkovi na období školního vyu ování nebo na pololetí 
školního vyu ování.  
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editel  školy  m že  na ídit  pedagogickému  pracovníkovi  konání  p ímé  
pedagogické innosti nad jemu stanovený rozsah nejvýše v rozsahu 4 hodin týdn , 
další hodiny s ním m že dohodnout. 

ímou pedagogickou inností nad stanovený rozsah je i p ímá pedagogická 
innost p i zastupování nep ítomného pedagogického pracovníka. 

Výše  p íplatku  se  vypo te  z  pr ru  posledního  rozhodného  období  –  tj.  
z pr ru na dovolenou za p edchozí tvrtletí daného roku. P íplatek se vztahuje i na 
ídící pracovníky – editele a zástupce editele školy. 

PLAT NEBO NÁHRADNÍ VOLNO ZA PRÁCI VE SVÁTEK 
Zam stnanci,  který  nepracoval  proto,  že  svátek  p ipadl  na  jeho  obvyklý  

pracovní den, se plat nekrátí. 
Za práci ve svátek poskytne editel školy zam stnanci náhradní volno 

v rozsahu práce konané ve svátek, a to nejpozd ji do konce t etího kalendá ního 
síce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté dob . Za 

dobu erpání náhradního volna se plat nekrátí. 
editel školy se m že se zam stnancem dohodnout na poskytnutí p íplatku ve 

výši pr rného hodinového výd lku za hodinu práce ve svátek místo náhradního 
volna. 

3 NENÁROKOVÉ SLOŽKY PLATU 
OSOBNÍ P ÍPLATEK 

Zam stnanci, který dlouhodob  dosahuje velmi dobrých pracovních výsledk  
nebo plní  v tší  rozsah pracovních úkol  než ostatní  zam stnanci,  m že editel  školy  
poskytovat osobní p íplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového 
stupn  v platové t íd , do které je zam stnanec za azen. 

Osobní  p íplatek  m že  zam stnanec  získat  nejd íve  po  t ech  m sících  od  
vzniku  pracovního  pom ru.  Osobní  p íplatek  m že  být  poskytnut  na  základ  
hodnocení zam stnance, které je provád no nejvýše 2x ro , a to zpravidla 
k 1. zá í a k 1. b eznu. 

ODM NA 
Za úsp šné spln ní mimo ádného nebo zvláš  významného pracovního úkolu 

že editel školy poskytnout zam stnanci odm nu. 

ODM NA ZA VÝZNAMNÁ VÝRO Í A POSKYTNUTÍ POMOCI 
editel školy m že poskytnout zam stnanci odm nu 

 i  prvním  skon ení  pracovního  pom ru  po  p iznání  invalidního  d chodu  
3. stupn  nebo po nabytí  nároku na starobní d chod ve výši  3.000,- K  (musí 
být ukon en pracovní pom r) 

 za poskytnutí pomoci p i p edcházení požár m nebo p i živelních událostech, 
jejich likvidaci nebo odstra ování jejich následk  nebo p i jiných 
mimo ádných  událostech,  p i  nichž  m že  být  ohrožen  život,  zdraví  nebo  
majetek. Výše této odm ny stanoví editel individuáln .  



SPŠ stavební, eské Bud jovice  Kolektivní smlouva pro rok 2015 

  Strana 13 

4 ODM NA Z DOHOD 
Výše  odm ny  z  dohody  a  podmínky  pro  její  poskytování  se  sjednávají  

v dohod  o provedení práce nebo v dohod  o pracovní innosti. 

5 PRAVIDELNÝ TERMÍN A MÍSTO VÝPLATY, SPLATNOST PLATU 

5.1 Výplata a splatnost platu 
Platy  a  odm ny  jsou  splatné  po  vykonání  práce,  a  to  v  pravidelný  termín  

výplaty platu, který je nejpozd ji 9. den v kalendá ním m síci následujícím po m síci, 
ve kterém vzniklo zam stnanci právo na plat nebo n kterou jejich složku. 

Plat se vyplácí v pracovní dob  a na pracovišti. Nem že-li se zam stnanec 
dostavit k výplat  z vážných d vod , zašle mu zam stnavatel plat v pravidelném 
termínu výplaty na sv j náklad a nebezpe í. 

Na žádost zam stnance je zam stnavatel povinen p i výplat  platu poukázat 
ástku  ur enou  zam stnancem  na  sv j  náklad  a  nebezpe í  na  jeden  ú et  

zam stnance  u  banky  nebo  spo itelního  i  úv rního  družstva,  a  to  tak,  aby  ástka  
byla odepsána z ú tu školy nejpozd ji 7. dne m síce. 

i m sí ním vyú tování platu je zam stnavatel povinen vydat zam stnanci 
písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách platu nebo mzdy 
a o provedených srážkách. Na žádost zam stnance p edloží zam stnavatel 
doklady, na jejichž základ  plat vypo etl. 

Tato splatnost o výplat  platí  také pro splatnost a výplatu odm ny z dohody, 
odm ny za pracovní pohotovost a náhrady platu. Je-li sjednána jednorázová 
splatnost odm ny z dohody až po provedení celého pracovního úkolu, vyplatí 
zam stnavatel odm nu z dohody v nejbližším výplatním termínu po dokon ení 
a odevzdání práce. 

Škola  vyplatí  zam stnanci  p ed  nastoupením  dovolené  plat  splatný  b hem  
dovolené,  p ipadne-li  termín  výplaty  na  období  dovolené,  pokud  se  se  
zam stnancem nedohodne jinak. 

i skon ení pracovního pom ru vyplatí zam stnavatel zam stnanci na jeho 
žádost plat za m sí ní období, na které mu vzniklo právo, a to 

 v den skon ení pracovního pom ru nebo 
 v  nejbližším  pravidelném  termínu  výplaty  platu  následujícím  po  dni  skon ení  

pracovního pom ru. 

5.2 Srážky z platu  
Zam stnavatel je oprávn n srazit zam stnanci 

 da  z p íjm  fyzických osob ze závislé innosti, 
 pojistné  na  sociální  zabezpe ení  a  p ísp vek  na  státní  politiku  zam stnanosti  

a pojistné na všeobecné zdravotní pojišt ní, 
 zálohu  na  mzdu  nebo  plat,  kterou  je  zam stnanec  povinen  vrátit  proto,  že  

nebyly spln ny podmínky pro p iznání této mzdy nebo platu, 
 nevyú tovanou zálohu na cestovní náhrady, pop ípad  jiné nevyú tované 

zálohy poskytnuté zam stnanci k pln ní jeho pracovních úkol , 
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 náhradu mzdy nebo platu za dovolenou, na niž zam stnanec ztratil právo 
nebo na niž mu právo nevzniklo, a náhradu mzdy nebo platu podle § 192, na 
niž zam stnanci právo nevzniklo, 

 výkon rozhodnutí (exekuce) na ízených soudem, soudním exekutorem, 
správcem dan , orgánem správního ú adu, jiného státního orgánu nebo 
orgánu územního samosprávného celku. 

6 SYSTÉM HODNOCENÍ ZAM STNANC  
Zam stnavatel zpracoval systém hodnocení a odm ování zam stnanc  

(p íloha  .  3  kolektivní  smlouvy)  a  podmínky  p iznávání  ástí  platu  (viz  kapitola  
nenárokové složky platu), které jsou nedílnou sou ástí kolektivní smlouvy. 

7 INFORMOVANOST O ERPÁNÍ PROST EDK  NA PLATY 
Zam stnavatel se zavazuje informovat odborovou organizaci o erpání 

prost edk  na platy za všechny jednotlivé úseky ve své p sobnosti.  Informace bude 
provád na souhrnn  za uplynulý rozpo tový rok nejpozd ji do 30. b ezna 
následujícího roku. 

8 CESTOVNÍ NÁHRADY 
Náhradu jízdních výdaj , výdaj  na ubytování a nutné vedlejší výdaje 

poskytne zam stnavatel zam stnanci v prokázané výši. 
Pokud zam stnanec použije se souhlasem zam stnavatele jiný hromadný 

dopravní  prost edek,  než  mu  byl  prvotn  ur en,  p ísluší  zam stnanci  podle  §  157  
odst.  2  zákoníku  práce  náhrada  jízdních  výdaj  ve  výši  ceny  jízdného  ur eným  
prost edkem hromadné dopravy, a to i v p ípad , že zam stnanec p edložil doklad 
o cen  jízdného dopravním prost edkem, který skute  použil. 

Podrobnosti jsou uvedeny v p íloze . 4. 

ÁST IV. BEZPE NOST A OCHRANA ZDRAVÍ P I PRÁCI 

1 POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH 
PROST EDK  

Po p edchozím projednání s odborovou organizací zam stnavatel vydá 
seznam osobních ochranných pracovních prost edk  (OOPP) na základ  
zhodnocených rizik a  konkrétních podmínek na pracovištích podle na ízení vlády 

. 201/2010 Sb.  

2 VYBAVENÍ PRACOVIŠ  HYGIENICKÝMI A ZDRAVOTNICKÝMI 
POT EBAMI 

Jednotlivá pracovišt  zam stnavatele budou vybavena základními 
hygienickými zdravotnickými pot ebami minimáln  v následujícím rozsahu: tekoucí 
teplá voda, mýdlo, vysouše  rukou nebo papírové ru níky, toaletní papír, 
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odpadkové koše, lékárni ka vybavená v rozsahu dohodnutém s p íslušným za ízením 
poskytujícím pracovn -léka skou pé i. 

3 PROV RKY BOZP NA PRACOVIŠTÍCH 
Na základ  dohody s odborovou organizací a za jejich ú asti zorganizuje 

zam stnavatel na všech pracovištích prov rky BOZP, a to nejpozd ji  do 30. dubna.  
Z prov rek bude po ízena zpráva a vypracován plán ozdravných opat ení 
s uvedením termín  a zp sobu odstran ní zjišt ných závad.  

4 ODSTRA OVÁNÍ NEDOSTATK  BOZP  
Nedostatky zjišt né svazovými inspektory BOZP p i kontrole BOZP na škole nebo 

školském za ízení bude zam stnavatel odstra ovat a ihned v p ípad  pot eby 
vstupovat do jednání se z izovatelem školy nebo školského za ízení s cílem urychlen  
odstranit tyto zjišt né nedostatky. 

5 PROV OVÁNÍ PLN NÍ HYGIENICKÝCH NOREM 
Zam stnavatel zajistí prov ení pln ní hygienických norem na své náklady na 

základ  konkrétního podn tu odborové organizace, a to nejpozd ji do m síce od 
doru ení žádosti odborové organizace. Zjišt né výsledky m ení projedná 
zam stnavatel s odborovou organizací nejpozd ji do m síce po obdržení výsledk  

ení a zavazuje se p ijímat na základ  zjišt ných výsledk  ú inná opat ení. 

6 ZABEZPE ENÍ PRÁVA KONTROLY STAVU BOZP  
Pokynem vedoucím zam stnanc m zam stnavatel organiza  zajistí výkon 

práva  kontroly  odborových  organizací  (§  322  ZP),  zejména  oprávn ní  vstupu  na  
všechna pracovišt  zam stnavatele a p edložení všech požadovaných informací 
a podklad  z oblasti BOZP dle platné legislativy. 

7 INFORMACE O PRACOVNÍCH ÚRAZECH 
Zam stnavatel projedná s odborovou organizací pracovní úrazy a p ijatá 

opat ení proti opakování t chto úraz . 

8 VYHLEDÁVÁNÍ A POSOUZENÍ RIZIK  
Zam stnavatel  provede  vyhledání  a  posouzení  všech  rizik  na  všech  

pracovištích zam stnavatele tak,  aby bylo z ejmé,  o jaká rizika jde,  u  kterých prací  
a na kterých pracovištích se vyskytují, kolika zam stnanc  se týkají a co je jejich 

inou zdrojem. Odborová organizace je povinna spolupracovat se 
zam stnavatelem a s odborn  zp sobilými fyzickými osobami (zákon . 309/2006 Sb., 
kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpe nosti  a  ochrany  zdraví  p i  práci  
v  pracovn právních  vztazích  a  o  zajišt ní  bezpe nosti  a  ochrany  zdraví  p i  innosti  
nebo  poskytování  služeb  mimo  pracovn právní  vztahy)  k  prevenci  rizik  tak,  aby  
zam stnavatel mohl zajistit bezpe né a zdraví neohrožující pracovní podmínky 
a plnit veškeré povinnosti stanovené zvláštními právními p edpisy. 

S t mito riziky a s p íslušnými opat eními k prevenci rizik seznámí zam stnance.  
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Na základ  dohody s odbory a za jejich ú asti jsou provád ny prov rky BOZP 
na pracovišti školy a proškolení všech pracovník  podle smlouvy s p. Vladimírem 

eho em (VR-SERVIS), který smluvn  zajiš uje úkoly osoby odborn  zp sobilé v oblasti 
bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci, poradenskou innost, kontroly bezpe nosti 
práce a provád ní odborných prohlídek pracoviš  s návrhy na opat ení k odstran ní 
zjišt ných nedostatk . 

U všech zam stnanc  jsou provád ny preventivní prohlídky v intervalu 1x za 
3 roky a to u smluvních léka . 

Podle vnit ní sm rnice jsou poskytovány vybraným profesím ochranné 
pom cky a prost edky 

Na  celém  pracovišti  je  dodržován  zákaz  kou ení  dle  zákona  .  379/2005  Sb.,  
k ochran  p ed škodami p sobenými tabákem, alkoholem, návykovými látkami, 
v platném zn ní. 

ÁST V. P E O ZAM STNANCE 

1 P E O KVALIFIKACI ZAM STNANC  
Zam stnavatel se zavazuje vytvo it pracovní podmínky zam stnanc m, kte í si 

prohlubují  kvalifikaci  k  výkonu  práce  sjednané v  pracovní  smlouv  (§  230  zákoníku  
práce). 

2 SYSTÉM ŠKOLENÍ A VZD LÁVÁNÍ ZAM STNANC  
Zam stnavatel po dohod  s odbory vypracoval systém školení a vzd lávání 

zam stnanc , který je p ílohou . 5 kolektivní smlouvy. 

Každoro  je vypracován plán dalšího vzd lávání zam stnanc , který je 
projednán s odbory do konce zá í. 

ÁST VI. ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ 

1 Z NY A DOPL KY KOLEKTIVNÍ SMLOUVY 
Zm ny a dopl ky kteréhokoliv závazku vyplývajícího pro smluvní strany z této 

kolektivní smlouvy lze v pr hu platnosti kolektivní smlouvy sjednat, zm ní-li se právní 
edpisy, z nichž p íslušné závazky vycházejí, p ípadn  z jiných d vod , které uvede 

jedna ze smluvních stran. 

2 KONTROLA PLN NÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVY 
Pln ní  této  kolektivní  smlouvy  bude  pr žn  kontrolováno.  Smluvní  strany  se  

zavazují vzájemn  se informovat do t í dn  ode dne zjišt ní o všech p ípadech, které 
se jeví jako porušování této kolektivní smlouvy. Zákonné prost edky pro ešení 
kolektivního sporu vzniklého p i pln ní této kolektivní smlouvy budou použity 
v p ípad , že se spor nepoda í vy ešit do 30 dn  od jeho písemného oznámení druhé 
smluvní  stran .  Obdobn  budou  smluvní  strany  napomáhat  ešení  individuálních  
spor  vzniklých p i pln ní této kolektivní smlouvy.  
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P ÍLOHA . 1 – FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POT EB 

1 ZÁSADY PRO ERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POT EB 
Tvorba a užití  prost edk  Fondu kulturních a sociálních pot eb (dále jen FKSP)  

se ídí podle Vyhlášky ministerstva financí . 114/2002 Sb., o fondu kulturních 
a sociálních pot eb, v platném zn ní. 

FKSP  slouží  zam stnanc m  školy,  kte í  jsou  ve  škole  v  pracovním  pom ru  
a d chodc m – bývalým pracovník m školy, kte í do odchodu do d chodu 
pracovali ve škole. 

Pro  tvorbu  a  používání  FKSP  sestavuje  organizace  a  ZOOS  rozpo et,  který  je  
ílohou této smlouvy. Na poskytnutí p ísp vku nebo jiného pln ní z FKSP není právní 

nárok. 

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ P ÍSP VK  NA PROVOZ ZA ÍZENÍ, KTERÁ SLOUŽÍ KULTURNÍMU 
A SOCIÁLNÍMU ROZVOJI ZAM STNANC  (§ 4, 5 A 9) 

Z rozpo tu FKSP lze p isp t 
 na kulturn  spole enské akce organizované ke Dni u itel , ke konci 

kalendá ního a školního roku, p i setkání s bývalými zam stnanci – d chodci. 
i organizaci t chto akcí lze poskytnout nepracujícím d chodc m 

ob erstvení ve výši max. 100,- K  na osobu. 
Jiné p ísp vky se neposkytují. 

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ P EK NA BYTOVÉ Ú ELY (§ 6) 
ky se v roce 2015 nebudou poskytovat. 

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ P ÍSP VKU NA STRAVOVÁNÍ (§ 7) 
Zam stnanc m je umožn no závodní stravování v za ízení Domova mládeže, 

Hole kova 2, eské Bud jovice, za podmínek stanovených ve smlouv  uzav ené 
mezi DM a SPŠ stavební. Zam stnanec má nárok na jedno jídlo denn  v p ípad , že 
v tomto dni odpracoval nejmén  3 hodiny. U pedagogických pracovník  p i erpání 
studijního volna, nevzniká nárok na zvýhodn né stravování (výklad MŠMT a MOS: 
školství 2/06) 

ísp vek z FKSP iní 14,- K  na jeden ob d. 
Po et  odebraných  ob  v  m síci  potvrdí  zam stnanci  svým  podpisem  na  

íloze k  faktu e a rozdíl  mezi  fakturovanou cenou a p ísp vkem z  FKSP bude sražen 
z platu. 

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ P ÍSP VKU NA DOVOLENOU A REKREACI (§ 8) 
ísp vky se v roce 2015 nebudou poskytovat. 

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝPOMOCÍ A EK (§ 11) 
ísp vky se v roce 2015 nebudou poskytovat. 
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ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ P ÍSP VKU NA PENZIJNÍ P IPOJIŠT NÍ (§ 12) 
ísp vek na penzijní p ipojišt ní se státním p ísp vkem lze poskytnout ve výši 

100,-  K /m síc.  P ísp vek  se  poskytuje  bezhotovostním  p evodem  p ímo  na  ú et  
penzijního fondu. 

Zam stnanec musí mít uzav en pracovní pom r na dobu neur itou 
a odpracovat v organizaci nejmén  1 rok. Nárok se pozastavuje v p ípad erpání 
rodi ovské  dovolené  nebo  p i  poskytnutí  pracovního  volna  bez  náhrady  mzdy  na  
dobu 1 m síce a delší. 

ísp vek nebude poskytován starobním d chodc m. 

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DAR  (§ 14) 
Dary z FKSP se poskytují zásadn  nepen žní formou. Celková výše dar  nesmí 

esáhnout 15 % z p íd lu do fondu na b žný rok. Dojde-li k soub hu výro í v jednom 
roce, vyplácejí se oba dary. 

Z FKSP jsou poskytovány dary zam stnanc m v pracovním pom ru takto: 
 i životních výro ích 

- 50 let      3.000,- K  
- 60  let        2.500,- K  
- 70 let      2.000,- K  
- v p ípad  50% úvazku, a nižšího, se p ísp vky snižují na polovinu 

 i prvém odchodu do starobního nebo invalidního d chodu 3. stupn  
(prvním  odchodem  do  d chodu  se  rozumí  den,  od  n hož  byl  zam stnanci  
starobní nebo invalidní d chod 3. stupn  p iznán – dle rozhodnutí o p iznání 

chodu) ve výši 3.000,- K  

2 ERPÁNÍ PROST EDK  FKSP ZA ROK 2014 
statek k 1. 1. 2014 21 316,19 

íd l - 1% 141 934,64 

celkem 163 250,83 

erpání: 

neinvesti ní vybavení pracovního prost edí 0 

akce kulturn  spole enského charakteru – ob erstvení 1 600,00 

stravování 75 698,00 

sauna, masáže 0 

posilovna,  0 

rekreace zam stnanc  0 

tská rekreace 0 

vstupenky koncerty, divadla, zájezd 0 

permanentky plavání 0 

zájezd 0 
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nepen žní dary 10 000,00 

penzijní p ipojišt ní 31 300,00 

sociální výpomoc 0 

erpání celkem 118 598,00 

   

statek k 31. 12. 2014 44 652,83 

z toho: stav p ek k 31. 12. 2014 0 

 

3 ROZPO ET FKSP NA ROK 2015 
statek k 1. 1. 2015  44 652,83 

íd l - 1% 140 000,00 

celkem 184 652,83 

erpání: 

neinvesti ní vybavení pracovního prost edí 0 

akce kulturn  spole enského charakteru - ob erstvení 2 000,00 

stravování (p ísp vek 14 K  na ob d) 90 000,00 

sauna 0 

masáže, posilovna 0 

rekreace zam stnanc  0 

vstupenky koncerty, divadla 0 

permanentka plavání 0 

nepen žní dary 15% p íd lu + úspora minulých let 23 500,00 

zájezdy - dopravné 0 

penzijní p ipojišt ní (p ísp vek 100 K  m sí ) 35 000,00 

ky 0 

ostatní 34 152,83 

erpání celkem 184 652,83 
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P ÍLOHA . 3 – SYSTÉM HODNOCENÍ ZAM STNANC  
Hodnocení zam stnanc  provádí p ímí nad ízení zam stnanc 1 

a vypracované hodnocení p edávají editeli školy jako podklad pro stanovení výše 
osobního p íplatku. Výše osobních p íplatk  pro zam stnance školy je stanovena 
editelem školy na základ  posouzení kvality dosahovaných pracovních výsledk . 

Hodnocení zam stnanc  je provád no na základ  zejména t chto hlavních 
kritérií:  

 kontrolní a hospita ní innost, 
 rozbory prov rek a standardizovaných test , 
 sledování dlouhodobého pln ní úkol  vyplývajících z pracovních náplní, 

pracovního ádu a dalších vnit ních p edpis . 
 aktivní p ístup k výuce, 
 využívání moderních didaktických technik a prost edk , 
 organizace výuky ve skupinách p edm  a jednotlivých ro ník , 
 ov ování a využívání nových metod a forem práce, které pozitivn  ovliv ují 

efektivitu vyu ovacího procesu, 
 íprava studijních materiál  
 výsledky p ijímacích ízení na školy, 
 výsledky prezentace žák  v odborných sout žích,  
 dlouhodobá stabilizace žákovského kolektivu, 
 nadstandardní hodnocení na základ  výsledk  kontrolní innosti ŠI, 
 nadstandardní práce s v tším po tem problémových žák  ve t íd , 
 íprava žák  na p ijímací zkoušky, p íprava žák  na odborné sout že 

(zejména nadregionální a republikové), 
 zapojení do r zných celostátních a regionálních projekt , které p inášejí škole 

prosp ch, 
 nadstandardní formy dalšího vzd lávání pracovník , 
 ízení pedagogické praxe. 

Pro posouzení kvality práce nepedagogických pracovník  jsou využívána 
zejména tato kritéria: 

 kvalita odvád né práce na sv eném úseku – hodnotí se zejména 
dlouhodobé  výsledky  práce,  která  se  promítá  do  prezentace  školy  na  
ve ejnosti a vytvá ení kvalitního image školy, 

 kvalitní pln ní úkol , podíl na zajiš ování akcí školy, 
 kvalitní pln ní v tšího rozsahu pracovních úkol , které nelze zhodnotit jinou 

formou. 

                                                
1 P ímí nad ízení pedagogických pracovník  jsou p edsedové p edm tových komisí, pro 

edsedy p edm tových komisí jsou to lenové vedení školy; pro nepedagogické pracovníky 
jsou to lenové vedení školy. 



SPŠ stavební, eské Bud jovice  Kolektivní smlouva pro rok 2015 

  Strana 23 

P ÍLOHA . 4 – CESTOVNÍ NÁHRADY 
PRACOVNÍ CESTA 

Pracovní cestu na izuje zam stnanci editel školy, v nep ítomnosti jeho 
zástupce. S vysláním na pracovní cestu musí zam stnanec vyslovit souhlas. 

ed zahájením pracovní cesty je nutno vyplnit formulá  „cestovní p íkaz“. 

CESTOVNÍ NÁHRADY 
Náhradu jízdních výdaj , výdaj  na ubytování a nutné vedlejší výdaje 

poskytne zam stnavatel zam stnanci v prokázané výši. 
Pokud zam stnanec použije se souhlasem zam stnavatele jiný hromadný 

dopravní  prost edek,  než  mu  byl  prvotn  ur en,  p ísluší  zam stnanci  podle  §  157  
odst.  2  zákoníku  práce  náhrada  jízdních  výdaj  ve  výši  ceny  jízdného  ur eným  
prost edkem hromadné dopravy, a to i v p ípad , že zam stnanec p edložil doklad 
o cen  jízdného dopravním prost edkem, který skute  použil. 

STRAVNÉ  

Tuzemské pracovní cesty 

Doba trvání pracovní cesty Stravné (nárok) Krácení za každé poskytnuté 
jídlo 

5-12 hod. 70,- K  70% tj. 49,- K  

nad 12 hod. do 18 hod. 110,- K  35% tj. 39,- K  

nad 18 hod. 168,- K  25% tj. 42,- K  

Zahrani ní pracovní cesty 

1 – 12 hod. 1/3 zákl. sazby 70% 

12 – 18 hod. 2/3 zákl. sazby 35% 

nad 18 hod. 100 % základ. sazby 25% 

KAPESNÉ 
Kapesné nebude poskytováno. 

POUŽITÍ SOUKROMÉHO VOZIDLA 
Souhlas s použitím soukromého vozidla vydává pouze editel školy. 
Použité vozidlo musí být havarijn  pojišt né a musí mít platnou technickou 

prohlídku. Zam stnanec musí p ed jízdou podepsat prohlášení o seznámení se 
s bezpe nostními a provozními p edpisy a s obsluhou vozidla. 

Základní náhrada za l km jízdy se ídí vyhláškou, pro rok 2015 iní K  3,70. 
Spot eba PHM bude vypo ítána na základ  údaj  o spot eb  uvedené 

v technickém pr kazu, který je zam stnanec povinen p edložit a cena PHM bude 
prokázána dokladem o nákupu. Pokud nebude tento doložen, použije 
zam stnavatel pro ur ení výše náhrady pr rnou cenu stanovenou provád cím 
právním p edpisem. 
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Výše pr rné ceny za 1 litr pohonné hmoty pro rok 2015 iní: 
- 35,90 K  u benzínu automobilového 95 oktan  
- 38,30 K  u benzinu automobilového 98 oktan  
- 36,10 K  u nafty 
Zam stnavatel neodpovídá zam stnanci za škodu na dopravním prost edku, 

kterého použil bez souhlasu zam stnavatele (§ 265 odst. 3 zákoníku práce). 

ZÁLOHA 
Zam stnavatel je povinen poskytnout zam stnanci zú tovatelnou zálohu, 

pokud  se  se  zam stnancem  nedohodne,  že  záloha  nebude  poskytnuta.  Tato  
dohoda m že být i ústní. Zam stnanec je povinen do 10 pracovních dn  doložit 
pot ebné doklady,  provést  vyú tování  pracovní  cesty  a  podat  zprávu  o  výsledcích  
pracovní cesty. 

Na zahrani ní pracovní cestu poskytne zam stnavatel zam stnanci zálohu 
v eské m , též vyú tování se provede v K . 

Pro p epo et výše nároku zam stnance na cestovní náhrady vzniklé p i 
zahrani ní  pracovní  cest  se  použije  kurz  vyhlášený  NB,  platný  v  den  poskytnutí  
zálohy. V p ípad  neposkytnutí  zálohy se použije kurz NB platný v den nástupu na 
zahrani ní pracovní cestu. 
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P ÍLOHA . 5 – SYSTÉM ŠKOLENÍ A VZD LÁVÁNÍ ZAM STNANC  
Zam stnavatel  se  zavazuje  vytvo it  organiza ní  p edpoklady  pro  ú ast  

zam stnanc  na dalším vzd lávání pracovník  a na studiu umož ujícím prohloubení 
kvalifikace. 

Zam stnavatel bude moráln  i organiza  podporovat všechny formy 
dalšího  vzd lávání  pedagogických  pracovník  i  dalších  zam stnanc  dle  pot eb  
zam stnavatele a ú elnosti nabízených kvalifikací. 

Zam stnavatel umožní pracovník m zvyšování nebo rozši ování své 
kvalifikace.  Podmínkou  pro  zahájení  studia  je,  že  zam stnavatel  vyslovil  se  studiem  

edem souhlas. Zam stnavatel poskytne t mto studujícím p i zam stnání pracovní 
volno bez náhrady mzdy nejvýše v rozsahu 5 pracovních dn  za školní rok, pokud 
o  to  pracovník  požádá.  V  tomto  p ípad  si  bude pracovník  sám hradit  za  tyto  dny  
zdravotní pojišt ní. 
 


