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BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
A ZÁKONÍK PRÁCE VE ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ
ÚPRAVA PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ
I. PRACOVNÍ POMĚR, PRACOVNÍ SMLOUVA A VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU
§ 33
Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. U vedoucích
zaměstnanců může vzniknout na základě jmenování. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně,
totéž platí o změně pracovní smlouvy a o odstoupení od ní.
Pracovní smlouva musí obsahovat
a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,
b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána,
c) den nástupu do práce.
§ 37
Neobsahuje-li pracovní smlouva údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního
poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději do 1
měsíce od vzniku pracovního poměru; to platí i o změnách těchto údajů. Informace musí obsahovat
jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou
osobou,
bližší označení druhu a místa výkonu práce,
údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené,
údaj o výpovědních dobách,
údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení,
údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy
nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu,
údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení
smluvních stran těchto kolektivních smluv.
§ 35
Zkušební doba
Je-li sjednána zkušební doba, nesmí být delší než:
3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru (§ 36),
6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru (§ 36) u vedoucího zaměstnance.
Zkušební dobu je možné sjednat rovněž v souvislosti se jmenováním na vedoucí pracovní místo (§ 33
odst. 3).

Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce,
nebo v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.
Sjednaná zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována. O dobu celodenních překážek v práci,
pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené se
však zkušební doba prodlužuje.
Zkušební doba nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru.
Zkušební doba musí být sjednána písemně.
§ 36
Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce
nebo dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.
§ 38 Povinnosti vyplývající z pracovního poměru
Od vzniku pracovního poměru je
zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za
vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a
dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené
vnitřním předpisem,
zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v
rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.
§ 39
Pracovní poměr na dobu určitou
Pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, nebyla-li výslovně sjednána doba jeho trvání.
Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout
3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše
dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení.

II. ROZVÁZÁNÍ A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
§ 48
Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru
Pracovní poměr může být rozvázán jen
a) dohodou
§49 dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní
poměr sjednaným dnem; Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být písemná

b) výpovědí
§ 52
ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného
orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení
efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
nesmí-li

zaměstnanec

podle

lékařského

posudku

vydaného

poskytovatelem

pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek
přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání
nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného
orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku
vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního
orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,
nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané
práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce;
spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné
zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12
měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit
pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát
zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn
na možnost výpovědi,
poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v §
301a.
c) okamžitým zrušením,
zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy,
byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu
odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin

spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu
odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,
porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím
vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.
d) zrušením ve zkušební době.
Pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby.

III. DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR
Pracovněprávní vztah zakládaný dohodou o provedení práce dle § 75 a § 77 je pro zaměstnavatele ve
srovnání s pracovním poměrem mnohem pružnější a výhodnější.
Dohoda o provedení práce
Musí zde být uvedena doba, na kterou se dohoda uzavírá.
Rozsah práce, na kterou se dohoda uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce.
Do rozsahu práce pro jednoho zaměstnavatele se i nadále započítává také doba práce, konaná
zaměstnancem pro daného zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody
(dohod) o provedení práce.
Výše odměny je smluvní záležitostí, zaměstnavatel ale musí respektovat sazby minimální mzdy.
Tzv. zaručená mzda se na dohodu o provedení práce nadále nevztahuje.
Zaměstnanci činní na dohodu o provedení práce jsou účastni nemocenského pojištění, ale jen pro
ty kalendářní měsíce, za něž jim bude zúčtován započitatelný příjem z takové dohody ve výši
přesahující 10 000 Kč a zaměstnavatel má povinnost odvádět i za tyto zaměstnance pojistné na
zdravotní a sociální pojištění.
V dohodách o provedení práce dle ustanovení § 74 odst. 2 není zaměstnavatel povinen rozvrhnout
pracovní dobu (zaměstnanec tak může např. pracovat „podle potřeb zaměstnavatele, „na základě
konkrétních ad hoc výzev (objednávek) k nástupu do práce“ atp. Ve smyslu ustanovení § 194 ZP
však pro účely poskytování náhrady odměny z dohody o provedení práce v době prvních 21
kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti, pokud jsou u zaměstnance splněny podmínky
účasti na nemocenském pojištění, je zaměstnavatel povinen stanovit rozvržení týdenní
pracovní doby do směn a tyto směny předem určit, a to alespoň fiktivně.
Nově je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list) i
při skončení pracovněprávního vztahu vykonávaného na základě dohody o provedení práce.

IV. PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATEL
§ 208
Nemohl-li zaměstnanec konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele, než jsou uvedeny v §
207, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.
Prázdniny jsou překážkou v práci ze strany zaměstnavatele jak vyplývá z výše uvedeného
ustanovení (Mgr. Eva Dvořáková, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství – Zpravodaj
pro školní stravování 5/2011).
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ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLNÍ JÍDELNY
I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Zákoník práce v oblasti mezd a platů stanovuje několik základních a zásadních pravidel, a to
zejména (viz především § 110):
a) Ochrana před diskriminačními jevy
ochrana před diskriminačními postupy: za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty

přísluší zaměstnancům stejná mzda, plat nebo odměna z dohody o pracích konaných
mimo pracovní poměr. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné
nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo
srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a
výsledcích práce,
pro muže a ženy musí být stanoveny rovné podmínky,
složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle vzdělání a praktických

znalostí a dovedností pro výkon práce, podle složitosti předmětu práce a pracovní
činnosti, podle organizační a řídící náročnosti, podle míry odpovědnosti za škody, zdraví a
bezpečnost, podle fyzické, smyslové a duševní zátěže a působení negativních vlivů práce,
pracovní podmínky se posuzují podle obtížnosti pracovních režimů vyplývajících

z rozvržení pracovní doby, negativních vlivů pracovního prostředí a jeho rizikovosti,

pracovní výkonnost se posuzuje podle intenzity a kvality prováděných prací, pracovních
schopností a pracovní způsobilosti,
výsledky práce se posuzují podle jejího množství a kvality.
b) Minimální mzda, zaručená mzda

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci konanou v pracovním poměru či
dohodě o pracích konaných mimo pracovní poměr. Do její výše se pro tento účel nezapočítává
mzda či plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za práci v noci, za práci ve ztíženém
pracovním prostředí a práci v sobotu a v neděli.

Výše je stanovována nařízením vlády o minimální mzdě, v roce 2013 činí 8 000 Kč za měsíc
nebo Kč 48,10 za hodinu. Sazby minimální mzdy se procentně krátí u vybraných skupin
zaměstnanců, např. u mladistvých ve věku 18 až 21 let po dobu 6ti měsíců ode dne vzniku
pracovního poměru činí minimální mzda 90 % z uvedených částek (viz § 4 nařízení vlády o
minimální mzdě).

Zaručená mzda je mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo dle zákoníku práce,
smlouvy, vnitřního předpisu, platového nebo mzdového výměru. Nejnižší úroveň zaručené mzdy
nebo platu je stanovena nařízením vlády o minimální mzdě (viz § 3, § 4 a § 5 nařízení vlády).
Nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou stanoveny v 8 skupinách podle složitosti, odpovědnosti a
namáhavosti vykonávaných prací. Sazby zaručené mzdy se procentně krátí u vybraných skupin
zaměstnanců, obdobně jako u minimální mzdy.

Zaručená mzda se nevztahuje na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Do zaručené mzdy se tak jako do mzdy minimální nezahrnují mzda či plat za práci
přesčas, příplatek za práci ve svátek, za práci v noci, za práci ve ztíženém pracovním
prostředí a práci v sobotu a v neděli.
II. URČENÍ A SJEDNÁNÍ PLATU

a) Zařazování zaměstnanců do platových tříd se řídí ustanovením § 122 a § 123 zákoníku
práce, § 2 Katalogu prací a § 3 nařízení vlády o platech.

Zaměstnanec se zařadí do příslušné platové třídy na základě druhu práce sjednaného
v pracovní smlouvě a v jeho rámci na něm požadovaných pracovních činností
s přihlédnutím k plnění kvalifikačních předpokladů (stupeň, zaměření popř. obor
vzdělání).
Zaměstnanci náleží zařazení do platové třídy, ve které je v Katalogu prací zařazena
nejnáročnější práce, jejíž výkon je po zaměstnanci požadován, a to bez ohledu na četnost
takto vyžadované práce. Platová třída vyjadřuje míru a stupeň složitosti jednotlivých
druhů pracovních činností. Pokud není tato práce (činnost) v Katalogu prací uvedena,
bude zaměstnanec zařazen do platové třídy, ve které jsou v Katalogu prací zahrnuty
příklady prací (činností) porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti, psychické a
fyzické náročnosti, odpovídající obecné charakteristice příslušné platové třídy.
Platové tarify se stanoví v 16 platových třídách a v každé z nich v platových stupních.

Zařazování zaměstnance do platového stupně a stanovení platového tarifu se řídí ustanovením
§ 123 zákoníku práce a § 4 až § 6 nařízení vlády o platu.
§ 123 odst. 6:
Vláda stanoví nařízením:
způsob usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost
zaměstnanců
Okruh zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif v rámci rozpětí platových
tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy nebo se kterými
může zaměstnavatel sjednat smluvní plat.
Pozn.: zmíněným nařízením vlády je nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců

ve

veřejných

službách

a

správě,

ve

znění

pozdějších

předpisů
Zaměstnavatel zařadí zaměstnance (s výjimkou těch zaměstnanců, jimž je určen platový

tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň
příslušné platové třídy) do platového stupně příslušné platové třídy v závislosti na zápočtu
doby rozhodné pro toto zařazení.

Zaměstnanec je při vzniku pracovního poměru nebo při změně sjednaného druhu práce
povinen předložit doklady o průběhu své dosavadní praxe, a to zejména pracovními
smlouvami či jiným prokazatelným způsobem, výjimečně též formou čestného prohlášení.
Platový stupeň charakterizuje délku doby předchozího výkonu práce, která je školou na
zaměstnanci vyžadována. O zápočtu předchozí praxe jednotlivých zaměstnanců vč. jejího
rozdělení na praxi v oboru požadované práce a praxi jinou rozhoduje vedoucí
zaměstnanec.
Praxí v oboru požadované práce se rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti
stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce. Praxe jiná než
v oboru požadované práce bude započítávána nejvýše v rozsahu dvou třetin, o výši
poměrného zápočtu této praxe rozhoduje vedoucí zaměstnanec.
Zvláštní způsob určení platového tarifu lze uplatnit ve školství zejména u zaměstnanců
zařazených do 1. až 5. platové třídy V podmínkách regionálního školství se jedná o nepedagogické
pracovníky vykonávající méně náročná povolání v rámci dělnických profesí, u kterých doba
předchozí praxe výrazně neovlivňuje kvalitu vykonávané práce. Zaměstnavatel tak může
ovlivňovat nejen výší nenárokové složky platu jako je např. osobní příplatek či odměna, ale též
s výší nárokové složky platu jako je platový tarif.

II. NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI – ZAŘAZENÍ DO PLATOVÝCH TŘÍD
Jak již bylo uvedeno, zákoník práce § 123 odst. 6 písm. f) rozšířil okruh zaměstnanců, u kterých může
zaměstnavatel určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší
platový stupeň příslušné platové třídy nebo se kterými může zaměstnavatel sjednat smluvní plat.
Zároveň prováděcím předpisem (viz § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.) ponechal na
zaměstnavateli, aby rozhodl u zaměstnanců o výjimečném zařazení do platové třídy, pro kterou
nesplňují stanovené vzdělání:
Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného
vzdělání, a nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, může zaměstnavatel zaměstnance výjimečně
zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání
a) až na dobu 4 roků,

b) na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení podle písmene a)
prokázal schopnost k výkonu požadované práce.
Rozhodnutí o využití možnosti výjimečného zařazení zaměstnance do platové třídy přísluší
zaměstnavateli. Zaměstnanec nemá na výjimečné zařazení právo a nemůže ho na zaměstnavateli
požadovat.
Při obsazování pracovních míst jsou zaměstnavatelé povinni zajistit, aby jednotlivá pracovní místa
byla obsazována zaměstnanci, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené pro výkon konkrétních
prací právními předpisy. Zákoník práce rozlišuje mezi kvalifikačními předpoklady, které stanoví
právní předpisy, a kvalifikačními požadavky, které může podle potřeby zaměstnavatel sjednat
v kolektivní smlouvě nebo stanovit vnitřním předpisem.
I u výjimečného zařazení do platové třídy, pro kterou zaměstnanec nesplňuje potřebné vzdělání, nadále
platí povinnost postupovat dle § 4 odst. 7 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., tj. povinnost odpočtů
z celkové doby praxe. Znamená to tedy, že po sečtení všech dob relevantních pro určení
započitatelné praxe je zaměstnavatel povinen odečíst zaměstnanci zařazenému do platové třídy, pro
kterou nesplňuje kvalifikační předpoklad vzdělání, takový počet let, který v podstatě odpovídá délce
studia, kterým by potřebné vzdělání získal.
Samozřejmě pokud se zaměstnavatel rozhodne u zaměstnanců využít zvláštní způsob určení platového
tarifu, měl by k výjimečnému zařazení a neplnění požadavků na odpovídající vzdělání přihlédnout při
stanovení výše platového tarifu.
Praktický dopad:
Pokud má školské zařízení nepedagogické pracovníky, kteří jsou výjimečně zařazeni do platové třídy,
pro kterou nesplňují kvalifikační požadavky, je několik možností:
nadále u těchto zaměstnanců trvat na povinnosti začít si doplňovat chybějící vzdělání a toto
vzdělání ve stanovené době získat,
u zaměstnanců splňujících současné podmínky výjimečného zařazení přehodnotit a změnit
dosavadní postup tím, že od nějakého data zruší podmínku získat potřebné vzdělání a vystaví buď
rozhodnutí, že dle § 3 odst. 3 písm. b) nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, zaměstnance výjimečně zařazuje na dobu neurčitou (ale lze stanovit i určitou dobu delší
než 4 roky) do platové třídy pro kterou nesplňuje kvalifikační požadavky, neboť předchozí praxí
po předchozí dobu svého výjimečného zařazení prokázal schopnost k výkonu požadované práce,
nebo rozhodnutí, že dle § 3 odst. 3 písm. b) nařízení vlády č. 564/2006 Sb., zaměstnance

výjimečně zařazuje na dobu (až) 4 let do platové třídy pro kterou nesplňuje kvalifikační
požadavky.

pozor: výjimečné zařazení je i nadále pouze možnost, ne povinnost,
Nařízení vlády neukládá nadále zaměstnavateli povinnost vymezit okruh zaměstnanců,
u kterých uplatní zvláštní způsob určení platového tarifu, ani stanovit (nebo v případě
kolektivního vyjednávání sjednat) pravidla, podle kterých bude zaměstnancům určován
platový tarif.
Zaměstnavatel musí nadále zajišťovat rovný přístup k zaměstnancům při odměňování (§ 110
zákoníku práce). Dle čl. 28 Listiny základních práv a svobod, který zaručuje právo zaměstnance
na spravedlivou odměnu za práci, lze za takovou odměnu považovat pouze tu, která je
poskytována na základě rovného zacházení se zaměstnanci. Rovné zacházení však nelze aplikovat
mechanicky formou rovnostářského přístupu k odměňování, ale je třeba jej chápat jako uplatnění
shodných zásad pro posouzení hodnoty práce.
Při uplatnění zvláštního způsobu určení platového tarifu by měl zaměstnavatel volit taková
kritéria, která budou v souladu s ustanoveními § 109 odst. 4 a § 110 odst. 2 zákoníku práce s tím,
že některá hlediska odměňování jsou již oceněna v platové třídě (složitost, odpovědnost,
namáhavost práce) nebo v jednotlivých zákonem upravených složkách platu (např. výkonnost
v osobním příplatku, práce ve zvláštním režimu např. v příplatcích za práci přesčas, za práci
v sobotu a v neděli, za práci v noci).
Zaměstnavatel se tedy může zaměřit např. na pracovní schopnosti a pracovní způsobilost
zaměstnance (např. specializaci, odbornou způsobilost, flexibilitu, rozhodnost, tvůrčí a
komunikativní schopnosti, spolehlivost), nebo si popř. stanovit vlastní pravidla pro zápočet praxe.
Lze konstatovat, že v konečném důsledku je v případě použití zvláštního způsobu určení platového
tarifu zaměstnanci ze zákona zaručen platový tarif v prvním platovém stupni v platové třídě, ve které
je zařazen. Tím se ochrana práv zaměstnanců na plat v regionálním školství velmi výrazně přiblížila
podmínkám při poskytování mezd zaměstnanců soukromé sféry.
Pozor: nadále platí povinnost vyplývající z nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o
nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke
mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Znamená to tedy, že

musíme zaměstnancům zaručit výplatu nejméně ve výši minimální či zaručené mzdy (či její
alikvotní části při sjednané kratší pracovní době).
Praktický dopad:
Subjekt se musí rozhodnout, zda a u koho z nepedagogických pracovníků použije zvláštní způsob
určení platových tarifů.
Zvláštní způsob určení platových tarifů je možné použít buď
plošně u všech nepedagogických zaměstnanců
u vybraných kategorií nepedagogických zaměstnanců
u funkcí (např. vedoucí ekonom, vedoucí školní jídelny)
Zvolený postup by měl být odpovídajícím způsobem stanoven Vnitřním předpisem.
III. PŘÍPLATKY ZA VEDENÍ
Příplatek za vedení je pravidelnou složkou platu, kterou se oceňuje náročnost řídící práce
vedoucích zaměstnanců. Je diferencován podle stupně řízení a měl by být vázán k náročnosti,
složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, kterou vedoucí pracovník vykonává, a to po stránce
odborné i organizační.
Příplatek za vedení se poskytuje i těm zaměstnancům, kteří nejsou vedoucími zaměstnanci
zaměstnavatele (nepředstavují stupeň řízení), ale jsou podle organizačního řádu (např. Vnitřního
řádu školy apod.) oprávněni organizovat a řídit práci dalších zaměstnanců (nesplňují tedy
všechny znaky vedoucího zaměstnance, tak jak je uvádí § 11 zákoníku práce, např. vedoucí
kuchařka. Pro objektivní posouzení, zda je příplatek za vedení poskytován zaměstnancům,

kteří nepředstavují u zaměstnavatele stupeň řízení, oprávněně, stanoví zákoník práce
podmínku, že je třeba, aby oprávnění těchto zaměstnanců řídit a kontrolovat práci
jiných zaměstnanců vyplývalo z vnitřního předpisu – pokud tato podmínka není
naplněna, nelze příplatek za vedení poskytovat).
Příplatek za vedení se stanovuje v korunách (a tak se také uvádí v platovém výměru). Jeho
výpočet se odvozuje z procentní výše odpovídající rozpětí vyplývajícího z ustanovení § 124 odst.
3 zákoníku práce.
Výši příplatku za vedení určuje vedoucímu zaměstnanci zaměstnavatel. Výši příplatku za vedení
určuje řediteli (vedoucímu školského zařízení, jako je např. školní jídelna s právní subjektivitou)
zřizovatel.

Náročnost řídící práce není definována pouze počtem podřízených zaměstnanců, ale i složitostí práce
při řízení jednotlivých součástí školy či školy jako celku. Struktura řízení by tedy měla být uvedena ve
Vnitřním předpisu.
IV. PRÁCE PŘESČAS
Zákoník práce definuje práci přesčas (§ 93) tak, že pro účely pracovní doby a doby odpočinku je prací
přesčas práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad
stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a
konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. Zaměstnavatel je dle § 99 zákoníku práce povinen
projednat celkový rozsah přesčasové práce s příslušným odborovým orgánem.
Práce přesčas je výjimečná. Zaměstnavatel ji může nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i
na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami i na dny pracovního klidu.
U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní
pracovní dobu; těmto zaměstnancům nelze práci přesčas nařídit. Při sjednané kratší pracovní době
se tedy může zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout, že vykoná práci nad sjednanou kratší
pracovní dobu, ve smyslu již uvedené definice se ale nebude jednat o práci přesčas až do doby,
kdy bude naplněna stanovená týdenní pracovní doba. Teprve potom by se jednalo o práci přesčas,
ale nikoli o nařízenou práci přesčas zaměstnavatelem, ale o práci přesčas, ke které výslovně dal
souhlas zaměstnanec na základě požadavku zaměstnavatele.
Pokud se jedná o práci přesčas konanou se souhlasem zaměstnavatele nebo nařízenou
zaměstnavatelem, náleží zaměstnanci peněžité plnění.
Peněžité plnění za práci přesčas se skládá
z platu, tj. alikvotní části platového tarifu, osobního příplatku, zvláštního příplatku a příplatku za
vedení, připadající na jednu hodinu práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém je
zaměstnancem práce přesčas konána
příplatku za práci přesčas ve výši 25 %

a pokud je práce konána ve dnech nepřetržitého

odpočinku v týdnu, 50 % průměrného hodinového výdělku.
Peněžité plnění za práci přesčas náleží i vedoucím zaměstnancům.
Za práci přesčas tedy náleží v prvé řadě peněžité plnění.

Pouze dojde-li k dohodě mezi

zaměstnancem a zaměstnavatelem o náhradním volnu jako kompenzaci předchozí přesčasové
práce, lze peněžité plnění nahradit náhradním volnem. Náhradní volno lze čerpat do 3 měsíců po
vykonání práce přesčas, pokud se zaměstnanec nedohodl se zaměstnavatelem jinak.

Náhradní volno nelze čerpat v předstihu, tj. ještě před odpracováním práce přesčas.
V. OSOBNÍ PŘÍPLATKY, ODMĚNY
Přiznávání a výplata osobních příplatků se řídí ustanovením § 131 zákoníku práce. Osobní příplatek
je nenárokovou složkou platu s dlouhodobým motivačním charakterem. Zaměstnanci, který
dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo kvalitně plní větší rozsah pracovních úkolů než
ostatní zaměstnanci, může být přiznán osobní příplatek až do výše:
50% platového tarifu nejvyššího platového stupně platové třídy, do které je zaměstnanec zařazen
100% platového tarifu nejvyššího platového stupně platové třídy, do které je zaměstnanec zařazen,
pokud se jedná o zaměstnance, který je vynikajícím všeobecně uznávaným odborníkem a jen
zařazen do 10. a vyšší platové třídy.
Subjekt může v rámci svého Vnitřního předpisu stanovit pravidla (kritéria) pro přiznávání osobních
příplatků – zákon to však výslovně neukládá.
Osobní příplatek je určován absolutní částkou v Kč, je doporučováno jeho zaokrouhlení na celé
desetikoruny.
O přiznání, zvýšení, snížení nebo odejmutí osobního příplatku je vystavován platový výměr,
obsahující všechny pravidelně se opakující složky platu. Součástí platového výměru je zdůvodnění
změny výše osobního příplatku. Pokud není na platovém výměru uvedena doba na kterou je osobní
příplatek přiznán, není jeho poskytování časově omezeno.
Osobní příplatek může být snížen nebo odebrán, pominou-li nebo se změní důvody, pro které byl
přiznán.
Změny ve výši osobního příplatku jsou prováděny s účinností určenou vedoucím zaměstnancem,
nejdříve však ode dne, kdy toto rozhodnutí bylo učiněno.
Přiznávání odměn se řídí ustanovením § 134 zákoníku práce.
Odměna může být poskytnuta za:
úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu
k ocenění
a

při

pracovních
prvním

zásluh

skončení

při

životním

pracovního

výročí

poměru

po

(dovršení
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přiznání

invalidního

let

věku

důchodu

nebo po nabytí nároku na starobní důchod)
za

poskytnutí

pomoci

při

předcházení

požárům

nebo

živelním

událostem,

jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných událostech, při
nichž může být ohrožen majetek, zdraví nebo život.

O odměnách zaměstnancům školy rozhoduje vedoucí zaměstnanec, o odměnách pro vedoucího
zaměstnance rozhoduje zřizovatel, který jej jmenoval do funkce.
Subjekt může v rámci svého Vnitřního předpisu stanovit pravidla (kritéria) pro přiznávání osobních
příplatků – zákon to však výslovně neukládá.

VI. OSTATNÍ SLOŽKY PLATU
Ostatní složky platu jsou řešeny zákoníkem práce:
§ 125
Příplatek za noční práci
Zaměstnanci přísluší za hodinu noční práce příplatek ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku.
Noční práce je definována v § 94 zákoníku práce.
Noční práce je práce konaná v noční době, tj. v době mezi 22,00 hod a 06,00 hod.
§ 126
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Zaměstnanci přísluší za hodinu práce v sobotu nebo v neděli příplatek ve výši 25 % průměrného
hodinového výdělku.
§ 130
Příplatek za rozdělenou směnu
Zaměstnanci, který pracuje ve směnách rozdělených na 2 nebo více částí, přísluší příplatek ve výši 30
% průměrného hodinového výdělku za každou takto rozdělenou směnu.
Rozdělenou směnou se pro účely tohoto zákona rozumí směna, ve které souvislé přerušení práce nebo
jejich souhrn činí alespoň 2 hodiny.
§ 135
Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek
Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, se plat nekrátí.
Za práci ve svátek poskytne zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v rozsahu práce konané ve
svátek, a to nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek
nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí.
Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku ve výši průměrného
hodinového výdělku za hodinu práce ve svátek místo náhradního volna.
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BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se stává součástí každodenního života všech
zaměstnanců. Spočívá ve vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a
pracovních podmínek vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním
opatření k předcházení rizikům, případně snižování jejich dopadu.
Konkrétní úkoly a podrobnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanoví obecně závazné
právní předpisy. Ty však neuvádí všechny případy, které se mohou v jednotlivých subjektech
vyskytovat. Tady musí vedoucí zaměstnanec subjektu stanovit v rámci obecně platného předpisu
závazná pravidla, která zveřejní vhodnou formou (vnitřní předpis) a s nimiž seznámí všechny dotčené
osoby.
Obecně závazné právní předpisy:
Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Čl. 28
Zaměstnanci mají nárok na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky
Čl. 29
Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na
zvláštní pracovní podmínky
Mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovně právních
vztazích a na pomoc při přípravě na povolání

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce a s ním související prováděcí předpisy (vyhlášky, nařízení vlády)
§ 88 a 89
upravuje přestávky a bezpečnostní přestávky
§ 101
Zaměstnavatel je povinen zajisti bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na
rizika možného ohrožení jejich života a zdraví
Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel. Tyto
náklady nesmějí být přenášeny na zaměstnance.
§ 102
Zaměstnavatel je povinen:
vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky
vyhledávat nebezpečné činitele, vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich
odstranění, případně zmírnění
zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek
§ 103
Zaměstnavatel je povinen zejména:
Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce
Informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie vykonávaná práce patří
Zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním předpisem (§ 19 a 23 zákona č. 258/2006
Sb., o ochraně veřejného zdraví) vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají zdravotní průkaz
Sdělit zaměstnancům, které zařízení poskytuje závodní preventivní péči
Zajistit zaměstnancům včetně zaměstnancům jiného zaměstnavatele byly poskytnuty přiměřené
informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, informace o rizicích apod.
Zajistit první pomoc
Nepoužívat takové motivační faktory, které vedou ke zvyšování pracovních výsledků za cenu
nebezpečí újmy na zdraví nebo neúměrně vysokého rizika
§ 107
Odkazuje na úpravu podrobností o oblasti BPZP na zákon 309/2006 Sb.
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
s ním související prováděcí předpisy (vyhlášky, nařízení vlády)
Upravuje např.:
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy
Bezpečností značky, značení a signály
Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma
Odbornou způsobilost
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a s ním související prováděcí předpisy
(vyhlášky, nařízení vlády)
Pro oblast školního stravování upravuje
§ 19
Povinnost mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví
§ 23 a 24
Další podmínky provozování stravovacích služeb
Zákon 561 /2004 SB., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon)
Nevztahuje se přímo k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale zaměstnanci školní jídelny
musí zajistit ochranu zdraví a bezpečnost svých klientů při poskytování stravovacích služeb
§ 29
Školská zařízení jsou při poskytování školských služeb povinna přihlížet k základním
fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdraví vývoj.
POZOR! Přímá souvislost s plněním výživových norem
§ 30
ředitel školy vydá školní řád; ředitel školského zařízení vnitřní řád. Školní řád a vnitřní řád
upravuje:
podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole
nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů,
provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení,
podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů
podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.
Vnitřní řád musí být zveřejněn na přístupném místě, musí s ním být seznámeni zaměstnanci, žáci,
studenti a musí být informováni zástupci dětí a nezletilých žáků.

Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských
zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
§6
Dohled k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole nebo školském zařízení při výchově a
vzdělání, při činnostech s nimi souvisejícími a při poskytování školských služeb.
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