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KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

na období od 01. 07. 2017 do 31. 12. 2017  

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ústavní ul., 334 41 Dobřany

IČO : 00669792
zastoupená ředitelem MUDr. Petrem Žižkou

(dále jen „zaměstnavatel“ nebo „PNvD“) - na straně jedné

a

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR
Psychiatrické nemocnice v Dobřanech

Ústavní ul. 2, 334 41 Dobřany
IČO :69457719

zastoupená předsedou Milanem Synkem

(dále jen „odborová organizace“) -  na straně druhé

uzavírají tuto kolektivní smlouvu:

Kolek t ivn í  smlouva  se  sk ládá  z  nás ledu j íc ích  č lánků:

I. Úvodní ustanovení
II. Vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací

III. Pracovněprávní nároky a podmínky
IV. Odměňování v práci
V. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
VI. Sociální podmínky zaměstnanců

VII. Závěrečná ustanovení
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Článek I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Kolektivní smlouva upravuje pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání zaměstnanců 
u zaměstnavatele, jejich nároky vyplývající z pracovního poměru, vztahy mezi 
zaměstnavatelem a zaměstnanci a mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací.

2. Smluvní strany se zavazují:
- vzájemně respektovat svá postavení a pravomoci vyplývající z platných právních předpisů 

a z této smlouvy a nevytvářet si vzájemné překážky při realizaci smluvních vztahů,
- zabránit jakýmkoliv omezením a diskriminaci zaměstnanců odborově organizovaných 

a neorganizovaných v souladu s Listinou základních práv a svobod jako součástí 
ústavního pořádku České republiky,

3. Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovně právních vztahů musí být v souladu 
s dobrými mravy; nikdo nesmí zneužívat těchto práv ke škodě účastníka této smlouvy nebo 
spoluzaměstnanců.

4. Zaměstnavatel se zavazuje prosazovat zásadu rovného postavení mužů a žen všech 
pracovních kategorií, a to zejména v otázkách odměňování, pracovních podmínek, přijímání 
zaměstnanců do pracovně právního vztahu, při jejich odborné přípravě a příležitosti 
dosáhnout funkčního nebo jiného postavení v zaměstnání.

Článek II.

VZTAHY MEZI ZAMĚSTNAVATELEM 
A ODBOROVOU ORGANIZACÍ

II.1. Příslušnost odborového orgánu 

1) Příslušným odborovým orgánem v pracovněprávních vztazích je výbor odborové 
organizace. 

2) Zaměstnavateli budou písemně sdělena jména odborových funkcionářů, kteří jsou členy 
výboru odborové organizace, a jakékoli změny. Zaměstnavatel bude jednat také s 
osobami, které budou mít písemné pověření odborové organizace, i když nejsou 
zaměstnanci zaměstnavatele.

3) Ve smyslu § 277 ZP zaměstnavatel poskytne pro nezbytnou provozní činnost odborové 
organizaci bezplatně prostory v budově č. 476 vybavené základním kancelářským 
nábytkem, telefonem s provolbou, PC s multifunkční tiskárnou včetně zajištění údržby a 
úklidu. V případě konání akcí organizovaných odborovou organizací umožní 
zaměstnavatel bezplatné využití kulturního domu nebo jiných vhodných prostor 
v nemocnici. Dále bezplatně umožní použití faxu, kopírovacího stroje, neomezený přístup 
na internet a využívání intranetu nemocnice pro informovanost zaměstnanců a 
internetových stránek pro informovanost veřejnosti o existenci základní organizace OS 
v PNvD.
Zaměstnavatel 1x čtvrtletně umožní odborové organizaci kontakt se zaměstnanci na 
odloučených pracovištích a 1x čtvrtletně vydání „Zpravodaje“ odborové organizace pro 
všechny zaměstnance. Odborová organizace s předstihem oznámí zaměstnavateli na 
možnost příspěvku ve „Zpravodaji.“
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Úřední hodiny odborové organizace pro zaměstnance jsou pondělí a čtvrtek od 12,00 
hodin v kanceláři odborové organizace.

4) Z fondu kulturních a sociálních potřeb zaměstnavatel poskytne příspěvek odborové 
organizaci na úhradu prokazatelných nákladů, které jí vznikají v souvislosti s plněním 
oprávnění vyplývajících z pracovně právních předpisů v těchto oblastech:
- příprava vyjednávačů, zpracování kolektivní smlouvy, vlastní kolektivní vyjednávání, 
seznámení všech zaměstnanců s obsahem kolektivní smlouvy, příprava změn a doplňků 
ke KS a jejich realizace, řešení problémů spojených s plněním KS, vyhodnocování plnění 
KS, náklady vzniklé v souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících ze zákoníku 
práce a dalších právních předpisů, semináře, školení z tohoto vyplývající

Přehled předpokládaných nákladů při realizaci výše uvedených oprávnění 
odborové organizace vyplývajících z právních předpisů
a) - cestovní náklady členů odborové organizace, která působí u zaměstnavatele, 
v případě cest na jednání odborových orgánů příslušného odborového svazu, konzultace, 
kontroly, vzdělávací a podobné akce, pokud mají přímou souvislost s realizací odborových 
oprávnění. Dále ostatní přímé náklady spojené s účasti členů odborové organizace PN 
v Dobřanech na vzdělávacích akcích, které mají přímou souvislost s plnění oprávnění 
odborů /zejména poplatky za účast na jednorázových či dlouhodobých akcí/
b) nákup odborných publikací, odborných časopisů, tisku a novin, a to vše v rámci 
přímého vztahu zaměstnavatele k příslušné odborové organizaci v rámci plnění jejich 
oprávnění vyplývajících z pracovně právních vztahů
c) osobní náklady /ostatní platby za provedenou práci/, přiměřené odměny externím 
odborníkům za vypracování stanovisek a analýz, odměny lektorům vznikající v souvislosti 
s plněním oprávnění odborové organizace. Uvedené odměny mohou být poskytnuty na 
základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Mezi prokazatelné náklady 
nelze zahrnout náklady na refundace mzdy.

Konkrétní úhrada bude zaměstnavatelem realizována odborové organizaci průběžně na 
základě předložení dokladu o zaplacení, nejpozději 14 dnů od předložení uvedeného 
dokladu. 
Příspěvek bude poskytován na úhradu nákladů, a to do výše 30.000 Kč

5) Odborová organizace má právo přizvat ke konzultaci nebo na jednání se 
zaměstnavatelem zástupce odborového svazu, jejímž je členem, popř. nezávislého 
experta. Zaměstnavatel se zavazuje nebránit přítomnosti uvedeným osobám a umožnit 
jim vstup a účast na jednáních.

II.2. Informace podávané zaměstnavatelem odborové organizaci

O zásadních otázkách rozvoje zaměstnavatele, hospodářských výsledcích a perspektivě 
zaměstnavatele bude zaměstnavatel 1x za čtvrt roku písemně informovat výbor odborové 
organizace. 

Odborová organizace bude zvát zástupce zaměstnavatele na své členské schůze 
/konference/ a zaměstnavatel bude zvát zástupce odborové organizace na porady vedení 
nemocnice, jejichž program se bude týkat zaměstnanců. Zároveň bude informovat jako 
dosud odborovou organizaci formou zápisů z porad vedení. 

Zaměstnavatel informuje příslušnou odborovou organizaci: 
a) o vývoji platů, průměrného platu a jeho jednotlivých složek včetně členění podle 

jednotlivých profesních skupin, není-li dohodnuto jinak,
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b) o ekonomické a finanční situaci zaměstnavatele a jejím pravděpodobném vývoji,
c) o činnosti zaměstnavatele, o jejím pravděpodobném vývoji, o jejích dopadech na životní 

prostředí a ekologických opatřeních zaměstnavatele.
d) o právním postavení zaměstnavatele a jeho změnách, vnitřním uspořádání a osobě 

oprávněné jednat za zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích a uskutečněných 
změnách v předmětu činnosti zaměstnavatele,

e) o základních otázkách pracovních podmínek a jejich změnách,
f) o záležitostech v rozsahu stanoveném v § 280 ZP, tj. projednat: 

- pravděpodobný hospodářský vývoj u zaměstnavatele, 
- zamýšlené strukturální změny zaměstnavatele, jeho racionalizační nebo organizační 

opatření, opatření ovlivňující zaměstnanost, zejména opatření v souvislosti 
s hromadným propouštěním zaměstnanců minimálně 10 osob podle § 62 ZP,

g) o opatřeních, kterými zaměstnavatel zajišťuje rovné zacházení se zaměstnanci a 
zaměstnankyněmi a zamezení diskriminace, 

h) o nabídce volných pracovních míst, která by byla vhodná pro další pracovní zařazení 
zaměstnanců pracujících u zaměstnavatele v pracovním poměru uzavřeném na dobu 
určitou.

Zaměstnavatel je povinen projednat s odborovou organizací 
1) - ekonomickou situaci zaměstnavatele,

- změny organizace práce,
- systém odměňování a hodnocení zaměstnanců,
- systém školení a vzdělávání zaměstnanců,
- opatření k vytváření podmínek pro zaměstnávání fyzických osob, osob pečujících o dítě 

mladší než 15 let a fyzických osob se zdravotním postižením, včetně podstatných 
záležitostí péče o zaměstnance, opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního 
prostředí, organizování sociálních, kulturních a tělovýchovných potřeb zaměstnanců,

- další opatření týkající se většího počtu zaměstnanců /10 zaměstnanců/ 
- pravděpodobný hospodářský vývoj u zaměstnavatele,
- zamýšlené strukturální změny zaměstnavatele, jeho racionalizační nebo organizační 

opatření, opatření ovlivňující zaměstnanost, zejména opatření v souvislosti s 
hromadným propouštěním zaměstnanců podle § 62 ZP,

- nejnovější stav a strukturu zaměstnanců, pravděpodobný vývoj zaměstnanosti u 
zaměstnavatele, základní otázky pracovních podmínek a jejich změny,

- převod podle § 338 až 342 ZP,
- bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rozsahu stanoveném v § 101 až § 106 odst. 1 a 

§ 108 ZP a popřípadě zvláštním zákoně.

2) Za další opatření, týkající se více než 10 zaměstnanců, které je zaměstnavatel povinen 
projednat, se mimo jiné považují: zřizování, rušení a jiné než běžné otázky provozu 
zařízení a další otázky, týkající se zdravotní, rehabilitační, sociální a rekreační péče o 
zaměstnance včetně stravování, s výjimkou běžných provozních záležitostí.

3) Zaměstnavatel předá odborové organizaci jednou měsíčně písemný seznam nově 
vzniklých pracovních poměrů a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr za 
uplynulé období, a to vždy nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Seznam bude 
obsahovat den vzniku pracovněprávního vztahu, druh sjednané práce a místo výkonu.

4) Zaměstnavatel předá odborové organizaci jednou měsíčně zprávy o ukončených 
pracovních poměrech a dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr za uplynulé 
období, a to vždy nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Seznam ukončených 
pracovněprávních vztahů bude obsahovat datum skončení pracovněprávního vztahu, 
způsob rozvázání a druh sjednané práce. 
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5) Zaměstnavatel poskytne odborové organizaci informace o uvolnění pracovních míst.
Volná pracovní místa budou personálním oddělením zveřejňována na informační tabuli ve 
vestibulu administrativní budovy a intranetu nemocnice. 

6) V komisích zřízených vedením nemocnice (např. stravovací, škodní, bytová) bude vždy 
zástupce zaměstnanců, kterého navrhne odborová organizace.

7) Smluvní strany se dohodly, že pravidelně čtvrtletně proběhne setkání vedení nemocnice 
se zástupci odborové organizace zejména za účelem projednání a hospodaření PNvD a 
dalších aktuálních otázek týkajících se zaměstnanců.

8) Zaměstnavatel bude informovat nově nastupující zaměstnance o existenci odborové 
organizace.

II.3. Provádění srážek členských příspěvků zaměstnavatelem

1) Na základě písemného souhlasu člena odborové organizace /podle § 146 písm. c) zákoníku 

práce/ zabezpečí zaměstnavatel /mzdová účtárna/ srážky členských příspěvků z platu u 
tohoto zaměstnance ve výši, kterou jim sdělí výbor odborové organizace. Vybrané 
prostředky poukáže zaměstnavatel na účet odborové organizace nejpozději do dne 
splatnosti platu a předá odborové organizaci seznam členů včetně výše členských 
příspěvků, které byly v daném měsíci odvedeny.

2) Zaměstnavatel současně odborové organizaci písemně sdělí jméno a příjmení 
zaměstnance, kterému je zavázán provádět srážky z platu dle odst. 1, ale kterému nebyla 
ve výplatním termínu srážka provedena z důvodu nepobírání příjmu z výdělečné činnosti, 
zejména v důsledku déletrvající dočasné pracovní neschopnosti.

II.4. Uvolňování k výkonu funkce v odborech 

V souladu s ustanovením § 203 odst. 2 ZP přísluší zaměstnanci pracovní volno s náhradou 
platu pro jiný úkon v obecném zájmu, a to:

1) k výkonu funkce člena orgánu odborové organizace podle zákoníku práce a zástupce pro 
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a činnosti člena volební komise podle 
zákoníku práce (§ 283 až 285 ZP), s náhradou platu ve výši průměrného výdělku 

2) k výkonu jiné odborové činnosti členům výboru nebo pověřeným členům odborové 
organizace, zejména k účasti na schůzích, konferencích nebo sjezdech nebo k zajištění 
organizačních, administrativních a technických prací spojených s organizováním činností 
pro zaměstnance, a to s náhradou platu ve výši průměrného výdělku

3) k účasti na školení pořádaném odborovou organizací v rozsahu 5 pracovních dnů 
v kalendářním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody, a to s náhradou platu ve výši 
průměrného výdělku.

II.5. Hospodaření zaměstnavatele, jeho ekonomické a finanční 
ukazatele

1) Zaměstnavatel se zavazuje, že po ukončení účetního období vždy za 1. pololetí a rok, 
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poskytne odborové organizaci rozbor hospodaření včetně účetní závěrky, 
kterou specifikuje § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a to do vždy do 60. kalendářního dne po ukončení účetního období, kterého se 
účetní uzávěrka týká.

2) Zaměstnavatel se zavazuje, že poskytne nezbytné informace a konzultace o ekonomické 
a finanční situaci za ukončené období, které jsou potřebné pro kolektivní vyjednávání 
o mzdových náležitostech a pro sestavení finanční analýzy včetně následného uzavření 
kolektivní smlouvy. Zajistí projednání vhodným způsobem a v dostatečném předstihu 
před uskutečněním opatření. 

3) Zaměstnavatel a odborová organizace si poskytnou vzájemnou součinnost, jednání 
uskuteční s přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnavatele i zaměstnanců.

Článek III.

VZNIK, ZMĚNA, ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

III.1. Pracovní poměr na dobu určitou

1) V případě vzniku pracovního poměru na dobu určitou nesmí doba trvání přesáhnout 3 
roky ode dne vzniku pracovního poměru na dobu určitou.

2) Opakováním se rozumí i jeho prodloužení tzn., že bude tento sjednán nebo prodloužen 
maximálně 2 x během období 3 let. Jestliže se zaměstnancem byl pracovní poměr 
prodlužován do doby 3 let, bude s ním uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou.

III.2. Skončení pracovního poměru

1) Při skončení pracovního poměru z organizačních důvodů bude zaměstnavatelem
přihlédnuto:
- k celkové době zaměstnání v nemocnici 
- jedná-li se o zaměstnance se změněnou pracovní schopností
- zaměstnance staršího 50 let
V případě zaměstnance staršího 50 let věku a odpracovaných 20 let v Psychiatrické 
nemocnici v Dobřanech bude rozvazován pracovní poměr jen výjimečně.

U výše uvedených zaměstnanců bude přistoupeno ke skončení pracovního poměru 
z organizačních důvodů pouze v nezbytných případech a po projednání s odborovou 
organizací.

V případě rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů postupováno tak, že 
budou přednostně propouštěni zaměstnanci, kteří mají jiný pravidelný finanční příjem. 

2) Při zrušení pracovního místa z organizačních důvodů bude za nezměněných podmínek 
v době 6 měsíců od jeho zrušení toto místo obnoveno po dohodě s odborovou organizací 
– v případě propouštění z organizačních důvodů budou jednotlivé profese doplňovány 
v případě potřeby až po 6 měsících po propuštění.

3) V případě doby trvání pracovního poměru omezeného datem nebo určitou okolností se 
zaměstnavatel /nadřízený pracovník/ zavazuje upozornit příslušného zaměstnance na 
skončení pracovního poměru nejpozději 10 dní předem.
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4) K výpovědi či okamžitému zrušení pracovního poměru člena orgánu odborové organizace 
– výboru odborové organizace v době jeho funkčního období a v době 1 roku po jeho 
skončení, je zaměstnavatel povinen odborovou organizaci požádat o předchozí souhlas 
v souladu s ust. § 61 odst. 2-4 zákoníku práce

III.3. Odstupné

III.3.1. Důvody uvedené v § 52 písm. a) až c) ZP v platném znění

Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou 
zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce nebo dohodou 
z týchž důvodů, náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši:
a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele 

trval méně než1 rok.
b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele 

trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky.
c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele 

trval alespoň 2 roky.

Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou 
zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce nebo dohodou 
z týchž důvodů, může být poskytnuto odstupné ve výši pětinásobku průměrného výdělku
zaměstnance, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 20 let.

Při nepřetržitém pracovním poměru v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech delším než 30 let 
náleží zaměstnanci odstupné podle § 52 písm. a) až c) ve výši dvanáctinásobku průměrného 
výdělku, avšak pouze v případě, že zaměstnanec nemá jiný pravidelný finanční příjem.

III.3.2. Důvody uvedené v § 52 písm. e) ZP v platném znění

Z důvodu rozvázání pracovního poměru dle § 52 písm. e) zákoníku práce výpovědí nebo 
dohodou náleží zaměstnanci odstupné v případě, že pozbyl vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu dlouhodobě zdravotní způsobilost pro současně vykonávanou práci. 

Výše: 
a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele 

trval minimálně 5 let, avšak pouze v případě, že zaměstnanec nemá jiný pravidelný 
finanční příjem /netýká se invalidity I. – III. stupně/.

b) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval 
minimálně 15 let, avšak pouze v případě, že zaměstnanec nemá jiný pravidelný finanční 
příjem /netýká se invalidity I. – III. stupně/.

c) šestinásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele 
trval minimálně 25 let, avšak pouze v případě, že zaměstnanec nemá jiný pravidelný 
finanční příjem /netýká se invalidity I. – III. stupně/.

Při nepřetržitém pracovním poměru v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech delším než 30 
let náleží zaměstnanci odstupné podle § 52 písm. e) ve výši dvanáctinásobku průměrného 
výdělku, a to pouze v případě, že zaměstnanec odchází ze zdravotních důvodů pro invaliditu 
III. stupně, v případě, že zaměstnanec nemá jiný pravidelný finanční příjem.
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III.3.3. Důvody uvedené v § 52 písm. d) ZP v platném znění

Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou 
zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) zákoníku práce nebo dohodou z 
týchž důvodů, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši dvanáctinásobku 
průměrného výdělku.

III.4. Pracovní doba 

III.4.1. Délka pracovní doby
Délka týdenní pracovní doby je v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech stanovena podle § 
79 ZP takto:
1) zaměstnanci v jednosměnném pracovním režimu 40      hodin týdně
2) zaměstnanci ve dvousměnném pracovním režimu 38,75 hodin týdně
3) zaměstnanci v nepřetržitém nebo třísměnném prac.režimu 37,5   hodin týdně

III.4.2. Rozvržení týdenní pracovní doby

1) Pracovní doba pro jednotlivá pracoviště včetně přestávek v práci se rozvrhuje takto:

Jednosměnný provoz (8 hod) 6,00 6,30 7,00 14,30  15,00 15,30
Jednosměnný provoz (12 hod) 6,00 7,00 18,00  19,00

Jednosměnný provoz s prací 
o sobotách a nedělích 7,00 19,00

Stravov. provoz ranní směna PO, ST 05,00 12,00
ranní směna ÚT 05,00 12,30
denní směna ČT 05,00 13,30
denní směna PÁ 05,00 17,00
denní směna SO, NE 05,00 14,00
odpolední směna 12,00 19,30
odpolední směna 12,00 19,30

rozvoz stravy ranní směna PO, ÚT, ST 06,00 14,00
denní směna ČT, SO, NE 06,00 14,00
denní směna PÁ 06,00 18,00
odpolední směna 12,00 19,30

Kotelna ranní směna 4,00 12,15
odpolední směna 12,15 20,30

Odpad. hospodářství   6,00 14,30

Nepřetržitý provoz 
ranní směna 7,00 13,00
denní směna 7,00 19,00
odpolední směna 13,00 19,00
noční směna 19,00 07,00
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Centrální příjem 7,00 19,00
19,00 07,00
06,00 07,00 14,30 15,30

Vrátnice zadní vrátnice 04,30 12,15 
12,15 20,00

přední vrátnice 06,00 18,00
18,00 06,00

2) Na pracovištích psychoterapie, arteterapie a chráněných dílen, příp. jiných pracovištích 
může být po předchozím schválení ředitelem sjednána jiná úprava pracovní doby 
vyhovující provozu těchto pracovišť. 
O změnách pracovní doby zaměstnanců mimo výše uvedená rozvržení týdenní pracovní 
doby bude zaměstnavatel informovat odborovou organizaci.

3) Sjednané vyrovnávací období nerovnoměrně rozvržené pracovní doby na pracovištích činí 
52 týdnů po sobě jdoucích.

4) V případě klimatických změn je možno po projednání s odborovou organizací pracovní 
dobu upravit dle potřeby.

5) Směnný a nepřetržitý provoz:
- v případě dohody mezi dvěma zaměstnanci na výměně plánovaných směn může jejich 

nadřízený tuto změnu akceptovat, pokud tím jsou splněny všechny zákonné a provozní 
podmínky pracoviště 

- v případě, že provozní podmínky vyžadují změnu plánovaných směn pro jednotlivé 
zaměstnance v reálném plánu oproti dlouhodobému plánu, je možné po vzájemné dohodě 
tomuto zaměstnanci přesunout směnu tak, aby se splnily všechny zákonné požadavky a 
zároveň, aby v daném měsíci nedošlo ke snížení jeho měsíční pracovní doby, dle 
dlouhodobého plánu o dobu delší než 12 hodin

- z důvodů toho, aby bylo možné zajistit provozní chod oddělení, znamená vzájemná 
dohoda v postupech plánovaných služeb v úseku ošetřovatelské péče následující:
vedoucí pracovník připraví tzv. reálný plán služeb, který obsahuje potřebné změny oproti 
dlouhodobému plánu a zohledňuje plánované nepřítomnosti zaměstnanců. Reálný plán 
služeb musí mít zaměstnanci na pracovišti k dispozici vždy nejpozději 14 dní před 
začátkem jeho platnosti. Tyto úpravy musí vedoucí pracovník se zaměstnanci předem 
projednat

- zaměstnanci nebude krácena pracovní směna o víc než o polovinu pracovní doby, tj. 6 
hodin.

III.4.3. Přestávky na jídlo a oddech  

1) Zaměstnavatel vytvoří podmínky pro čerpání přestávky v práci na jídlo a oddech dle § 88 
ZP 

2) Jde-li o pracoviště, které nemůže zaměstnanec opustit nebo jinak přerušit výkon prací, 
aniž by došlo k narušení provozu, nelze již hovořit o přestávce, neboť zaměstnanec, jak 
z povahy věci vyplývá, nemůže opustit své pracoviště nebo přerušit práce. Tomuto 
zaměstnanci je zajištěna přiměřená doba na jídlo a oddech, která se započítává jako doba 
pracovní.
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Jde o tato pracoviště:
o všechna zdravotnická oddělení – noční, sobotní a nedělní směny, svátky
o vrátnice.

III.4.4. Doba potřebná k osobní očistě

Do pracovní doby se započítává doba potřebná k osobní očistě v době 10 minut před 
skončením pracovní doby, toto nesmí být vysvětlováno tak, že by zaměstnanec o tuto dobu 
dříve opustil pracoviště.

III.4.5. Pracovní pohotovost a práce přesčas

III.4.5.1. Pracovní pohotovost

Dohodnutá pracovní pohotovost dle § 78 odst. 1) písm. h) ZP bude vykonávána na jiném 
místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele. Jedná se o 
pobyt na takovém místě v blízkosti pracovišť PNvD, aby v případě potřeby byla zajištěna 
dostupnost konkrétního pracoviště zaměstnancem do 20 min. od obdržení požadavku na 
dostavení se na pracoviště. Toto lze splnit po vzájemné dohodě např. pobytem ve svém bytě 
u zaměstnanců z Dobřan nebo pobytem na jiném dohodnutém místě v blízkosti pracovišť 
PNvD. 

Podle § 95 odst. 2) ZP je výkon práce na pracovišti v době pracovní pohotovosti nad 
stanovenou týdenní pracovní dobu prací přesčas, za který přísluší zaměstnanci plat, tak jak 
stanoví zákon a příplatek za práci přesčas. 
Hodiny pracovní pohotovosti (tzv. čekání) nelze vybírat formou náhradního volna.

III.4.5.2. Práce přesčas 

Zaměstnavatel je oprávněn zaměstnanci nařídit práci přesčas v rozsahu 150 hodin 
v kalendářním roce a 8 hodin týdně. Zaměstnanci mohou práci přesčas nad tyto limity konat 
jen se svým souhlasem, v rozsahu maximálně 8 hodin týdně v průměru za vyrovnávací 
období. Období, ve kterém práce přesčas nesmí v průměru překročit 8 hodin týdně, se 
stanovuje 52 týdnů po sobě jdoucích.

Do limitu přesčasové práce za vyrovnávací období se nepočítá přesčasová práce 
odpracovaná na pracovišti, za kterou si zaměstnanec po dohodě s vedoucím bere náhradní 
volno (NV). Tyto hodiny je nutno uvést v poslední řádce měsíčního výkazu práce (odlišně od 
přesčasů určených k proplacení) jako přesčasové hodiny určené k výběru náhradního volna. 
O tyto hodiny je nutno zkrátit dobu výkonu práce při pohotovosti a tyto hodiny je nutno do 3 
měsíců od jejich vzniku vybrat formou náhradního volna.

III.5. Dovolená a překážky v práci

III.5.1. Dovolená 

1) Dovolená včetně dodatkové dovolené náleží dle § 211 až § 223 ZP.
2) Dovolená za kalendářní rok náleží zaměstnanci v rozsahu 5 týdnů v kalendářním roce, 

poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, má zaměstnanec právo, aby 
jedna část činila nejméně 2 týdny. Zaměstnavatel je povinen písemně oznámit 
zaměstnanci určenou dobu čerpání dovolené nejméně dva týdny předem. 
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3) Zaměstnanec má právo na náhradu nákladů, které mu vznikly proto, že zaměstnavatel 
změnil jemu určenou dobu dovolené nebo ho odvolal z dovolené.

4) V případě žádosti zaměstnance o převedení dovolené do dalšího dalšího roku, bude tato 
žádost projednána s odborovou organizací. 

III.5.2. Dodatková dovolená 

Zaměstnancům, kteří konají práce zvlášť obtížné, přísluší dodatková dovolená dle § 215 
zákoníku práce. Rozsah dodatkové dovolené při výkonu prací zvlášť obtížných po celý 
kalendářní rok činí 1 týden. Při kratším výkonu prací se délka dovolené úměrně krátí.

III.5.3. Překážky v práci 

III.5.3.1. Překážky v práci bez náhrady platu
Mimo nároky vyplývající z příslušných ustanovení ZP a dalších právních předpisů bude 
zaměstnanci umožněno čerpat další pracovní volno bez náhrady platu /zaměstnavatel 
uhradí za zaměstnance sociální a zdravotní pojištění/, pokud tomu nebrání vážné provozní 
důvody, v těchto případech:

- při doprovodu vlastního dítěte na zahájení školní docházky v 1. třídě 1 den 

- při úmrtí manžela, manželky, druha, družky, dítěte, otce, matky 2 dny

- při uvolnění zaměstnance k činnosti vedoucího tábora pro děti a mládež, a to i v případě, 
že zaměstnanec nesplňuje podmínky soustavné a bezplatné práce s dětmi nebo mládeží 
po dobu 1 roku před uvolněním /§ 203 odst. h) ZP/, bude mu poskytnuto neplacené 
pracovní volno v kalendářním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody 
zaměstnavatele, a to      

max. 14 kalendářních dní po sobě jdoucích

V případě neplaceného volna z výše uvedených důvodů bude zaměstnavatelem za 
zaměstnance hrazeno sociální a zdravotní pojištění.

III.5.3.2. Překážky v práci s náhradou platu
V případě, že zaměstnanec splňuje podmínku soustavné a bezplatné práce s dětmi nebo 
mládeží po dobu více než 1 rok před uvolněním k činnosti vedoucího tábora /event. oddílu/ -
/§ 203 odst.h) ZP/ a nepobírá za tuto činnost odměnu, bude mu poskytnuto pracovní volno,
pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele, po dobu 14 
kalendářních dní po sobě jdoucích s náhradou platu.

III.6. Řešení personálních otázek 

1) Zaměstnavatel projedná s odborovou organizací zamýšlené strukturální změny, 
organizační nebo racionalizační opatření, v jejichž důsledku dojde k rozvázání pracovních 
poměrů se zaměstnanci, a to i když se nejedná o hromadné propouštění podle § 62 
zákoníku práce, nejpozději 30 dní před uskutečněním těchto změn. 

2) V případě volných pracovních míst, budou tato přednostně nabídnuta stávajícím 
zaměstnancům, kteří pro obsazení místa naplňují podmínky a požadavky. O těchto volných 
pracovních místech budou zaměstnanci informováni formou informačního systému 
nemocnice s dostatečným předstihem. Informaci podá zaměstnancům vedoucí pracovník, 
v jehož úseku /odboru/ se místo uvolnilo, jednak po linii řízení /přes ostatní vedoucí 



12

zaměstnance/ a dále písemně výboru odborové organizace. Písemné žádosti zájemců o 
místo se budou soustřeďovat na personálním oddělení.

3) Návrh na obsazení volného místa podává 3 členná komise, ve které bude zastoupen vždy 
člen odborové organizace určený výborem této organizace. Na základě návrhu této komise o 
obsazení místa rozhoduje ředitel nemocnice.

4) V ostatních případech na základě požadavků vedoucích jednotlivých pracovišť vybere 
personální oddělení ze zájemců o zaměstnání v PNvD vhodné kandidáty. Z těchto kandidátů 
bude vybrán po spolupráci s příslušnými vedoucími pracovišť vhodný uchazeč, o jehož přijetí 
rozhoduje ředitel nemocnice.

Při přijímání zaměstnanců bude dodržována Směrnice ředitele č. 15/2015, Zásady prevence 
v boji proti korupci a Kodex etiky zaměstnanců.

III.7. Nenárokové placené volno

Nad rámec práv vyplývajících z pracovněprávních předpisů poskytne zaměstnavatel 
zaměstnancům nejvýše tři dny pracovního volna / v případě ranní nebo odpolední směny 3 
směny, v případě nepřetržitého provozu 2 směny/ za kalendářní rok, a to pro účely řešení 
krátkodobé zdravotní indispozice zaměstnance (tzv. sick days) s tím, že za dobu čerpání 
tohoto pracovního volna se plat nekrátí.

Uvedené pracovní volno nebude zaměstnancem čerpáno v bezprostřední časové návaznosti 
na svátky a dovolenou (tj. před a po); nelze jej čerpat ve zkušební době, v době uznané 
dočasné pracovní neschopnosti, v době ošetřování nemocného nebo během dovolené. 
Čerpání uvedeného pracovního volna bude evidováno v příslušném mzdovém výkazu 
zaměstnance s tím, že položka ve výkazu bude evidována pod zkratkou „NPV“. 
Volno za směnu nelze dělit na hodiny. 

Nenárokové placené volno povoluje na osobní nebo telefonickou žádost zaměstnance 
nadřízený pracovník, který vede evidenci čerpání NPV. Po využití „NPV“ vypíše 
zaměstnanec tiskopis „Dovolenka“, který označí „NPV“. 

Nenárokové placené volno bude poskytnuto v případě, že
a) zaměstnanec nemá přesčasové hodiny
b) zaměstnanec má vyčerpanou /rozplánovanou/ řádnou dovolenou /

Nenárokové placené volno bude poskytnuto zaměstnancům s úvazkem
0,75 - 1,0 v plné výši
0,51 - 0,749 nejvýše 1 den pracovního volna /v případě ranní nebo odpolední 
směny 1 směnu/

Nenárokové placené volno nebude poskytováno zaměstnancům s pracovním úvazkem 
nižším než 0,5.

III.8. Postup při vyřizování stížností zaměstnanců 

Pokud si zaměstnanec podá stížnost u odborové organizace, zavazují se smluvní strany 
dodržovat tento postup při vyřizování stížnosti: 

- Písemné podání s odůvodněním a konkrétními požadavky na sjednání nápravy předá 
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zaměstnanec výboru odborové organizace. Odborová organizace předá podnět ihned 
bezprostředně nadřízenému zaměstnanci, jehož se podání týká. 

- Zástupci odborové organizace bude umožněn přístup na pracoviště zaměstnance, aby 
bylo možno zjistit objektivitu stížnosti. 

- Nadřízený vedoucí zaměstnanec podnět neprodleně prošetří a s výsledkem šetření 
seznámí do 15 dnů příslušný odborový orgán. Není-li dosaženo uspokojivého vyřešení 
problému, bude tento problém projednán na úrovni výboru odborové organizace a ředitele 
nemocnice Dobřany. O řešení podání musí být podávající vyrozuměn nejpozději do 30 
kalendářních dnů od data podání. 

- Požádá-li zaměstnanec odborovou organizaci o přešetření svého tarifního platového 
zařazení nebo s výší osobního příplatku a jeho změnou, které považuje za sporné, poskytne 
zaměstnavatel výboru na jeho písemnou žádost konkrétní a úplné údaje o platových 
poměrech zaměstnance. Písemný souhlas zaměstnance s uvolněním informací si vyžádá a 
předloží odborová organizace. 

- Odborová organizace je oprávněna získané informace poskytnout pouze zaměstnanci, v 
jehož zájmu jedná. Pokud zástupce odborové organizace požádá zaměstnavatele o 
spolupráci při řešení určitého problému, příslušný vedoucí pracovník odpoví do 15 
kalendářních dnů, pokud je problém obtížný a vyžaduje další prošetření, poskytne se 
odpověď do 30 kalendářních dnů. 

- Stížnosti zaměstnanců a spory, které vzniknou z výkladu nebo provádění této kolektivní 
smlouvy, musí být podány písemně odborové organizaci nebo nadřízenému stěžovatele. 
Tyto stížnosti a spory budou řešeny zástupci vedení a odborů, na které bude přizván 
stěžovatel, a to ve lhůtě max. 10 pracovních dnů.

III.9. Ostatní ujednání týkající se některých skupin zaměstnanců

Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené

Vrátí-li se zaměstnankyně nebo zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené do 
zaměstnání, vztahuje se na ně § 47 zákoníku práce. Zaměstnavatel je povinen zařadit je na 
jejich původní druh a místo výkonu práce, s výjimkou případů uvedených v § 47 poslední 
věta zákoníku práce, tzn., není-li to možné proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště 
bylo zrušeno.

Článek IV.
ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI 

(poskytování platu a odměny za pracovní pohotovost)

IV.1. Úvodní ustanovení

1) Kolektivní smlouva upřesňuje podmínky odměňování zaměstnanců v organizaci v souladu 
s právními předpisy, především zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. v platném znění, 
nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě a nařízení vlády č. 567/2006 Sb. v platném znění a platným Katalogem prací.

2) Podmínky pro poskytování platu jsou stejné pro muže a ženy a pro všechny zaměstnance, 
za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty přísluší stejný plat.
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IV.2. Platová třída

1) Zaměstnanec bude zařazen do platové třídy na základě druhového vymezení prací 
v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací. 

2) Zařazení zaměstnance, jehož práce v katalogu prací není uvedena, bude provedeno 
podle porovnání s uvedenými příklady prací z hlediska složitosti, odpovědnosti a psychické a 
fyzické náročnosti.

IV.3. Platový stupeň a platový tarif

1) Zařazení zaměstnance do platového stupně provede zaměstnavatel podle započitatelné 
praxe a míry jejího zápočtu v souladu s příslušným nařízením vlády (§ 4 nařízení vlády č. 
564/2006 Sb.). 

2) Jinou praxi lze pro účely posouzení doby započitatelné praxe přiznat do 2/3 doby 
v závislosti na míře jejího využití. 

3) O výpočtu a době započitatelné praxe pro účely zařazení do platového stupně bude 
zaměstnavatel zaměstnance podrobněji informovat v případě, že zaměstnanec vyjádří 
písemně pochybnosti o stanovení započitatelné praxe.

4) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň 
v příslušné platové stupnici obsažené v příslušné příloze nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
do které je zaměstnance zařazen, není-li dále stanoveno jinak. Pokud by v průběhu 
platnosti a účinnosti kolektivní smlouvy došlo ke zrušení platových stupnic obsažených 
v nařízení vlády č. 564/2006 Sb. pro odměňování zaměstnanců u zaměstnavatele, 
zaměstnavatel se zavazuje, že bude i nadále postupovat podle původních platových tříd, 
stupňů a tarifů.

IV.4. Zvláštní určení platového tarifu zaměstnanců zařazených 
do 1. až 5. plat.  třídy 

1) Platový tarif zaměstnanců zařazených v 1. – 2. platové třídě bude stanoven ve 12. 
platovém stupni.

2) Zdravotnický pracovník sanitář – sanitářka bude zařazen od platnosti této KS : 
- při nástupu do zaměstnání do 4. platové třídy 7. stupně
- délka praxe v PNvD 3 roky do 4. platové třídy 8. stupně
- délka praxe v PNvD 5 roky do 4. platové třídy 10. stupeň
- délka praxe v PNvD 10 let do 4. Platové třídy 12 stupeň
Zvýšení platového stupně navrhuje nadřízený pracovník.

3) Pracovníci THP a dělníci zařazeni ve 3. – 5. platové třídě s praxí delší než 3 roky budou 
při nástupu zařazeni minimálně do 10. platového stupně platové třídy. 
Zaměstnanci nebude přiznán platový tarif v nižší výši, nežli by mu jinak příslušel podle 
příslušné platové třídy a platového stupně, do kterého by byl podle započitatelné praxe 
zařazen. 
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IV.5. Příplatky k platu

IV.5.1. Příplatek za vedení

V závislosti na stupni řízení a náročnosti řídící práce náleží vedoucímu zaměstnanci 
příplatek za vedení.  

Příplatek přísluší také: 
1) zaměstnanci, který není vedoucím zaměstnancem, avšak je oprávněn organizovat, řídit 

a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomuto účelu závazné pokyny, 

2) zaměstnanci, který zastupuje nepřítomného vedoucího zaměstnance v plném rozsahu 
jeho řídící činnosti po dobu delší než 4 týdny a zastupování není součástí jeho 
povinností vyplývajících z pracovní smlouvy. Příplatek zastupujícímu zaměstnanci se 
stanovuje za stejných podmínek, jako má zastupovaný vedoucí zaměstnanec.

Výše příplatku za vedení činí podle stupně řízení uvedené procento z platového tarifu 
nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je vedoucí zaměstnanec zařazen. 

1. stupeň řízení – řídí práci podřízených zaměstnanců   5 až 30 %

2. stupeň řízení – řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení 15 až 40 %

3. stupeň řízení – řídí vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení 20 až 50 %

4. stupeň řízení – statutární orgán, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení, 
vedoucí organizační složky, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení, 30 až 60 %

IV.5.2. Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Tento příplatek se poskytuje na základě ustanovení § 7 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a § 6 
nařízení vlády č. 567/2006 Sb.  

RTG ve výši 550,- Kč

svoz infekčního odpadu, odpady ve výši 550,- Kč
prádelna mokrá část, dezinfektor, svršky ve výši 550,- Kč

IV.5.3. Zvláštní příplatky

Tento příplatek se poskytuje na základě ustanovení § 8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a 
přílohy v účinném znění tohoto NV. Práce jsou rozděleny do pěti skupin podle míry 
ztěžujících vlivů pracovních podmínek.
Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek a výše příplatku: 

I. skupina

Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení 
zdraví nebo života

ad 1) Zaměstnanci, který vykonává střídavě práci ve dvousměnném, třísměnném nebo 
nepřetržitém provozu 400,- Kč
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ad 2) Práce vyžadující individuální přístup k jednotlivým případům, popřípadě rozhodování 
při volbě z více variantních řešení
Sociální a zdravotně sociální pracovnice, dokumentační pracovnice 400,- Kč

II. skupina

Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví 
nebo života
Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám u poskytovatele 
zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb
oddělení 12, 13,14 900,- Kč  
ostatní zdravotnická oddělení      600,- Kč

IV.5.4. Osobní příplatek

1) Zaměstnanci, který dosahuje dlouhodobě velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní 
větší rozsah pracovních úkolů, může být poskytnut po uplynutí zkušební doby osobní 
příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do 
které je zaměstnanec zařazen. 

2) O výši osobního příplatku, jeho zvýšení, snížení či odejmutí rozhoduje ředitel na základě 
písemného návrhu přímého nadřízeného. 

3) Přiznaný osobní příplatek se poskytuje měsíčně a je uveden v platovém výměru 
zaměstnance. Přiznaný osobní příplatek lze snížit nebo odejmout jen na základě 
prokazatelné změny skutečností, na jejichž základě byl přiznán. Na žádost zaměstnance 
se zaměstnavatel zavazuje záležitost se zaměstnancem osobně projednat. 

IV.6. Odměny

1) Odměnu za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu 
stanoví zaměstnavatel před zadáním úkolu.

2) Odměnu k ocenění pracovních zásluh při dovršení 50, 60 let věku a při prvním skončení 
pracovního poměru po přiznání plného invalidního důchodu nebo při prvním ukončení 
pracovního poměru při nabytí nároku na starobní důchod, poskytne zaměstnavatel 
zaměstnanci na základě návrhu nadřízeného a po schválení ředitelem ve výši:

při trvání pracovního poměru 5 – 10 let nepřetržité práce v PNvD ve výši 3.000,- Kč
při trvání pracovního poměru 10 a více let nepřetržité práce v PNvD ve výši 6.000,- Kč

Podmínkou pro přiznání odměny je trvání pracovního poměru 5 let v PNvD nepřetržitě.

IV.7. Odměna za pracovní pohotovost 

Dle § 140 ZP se sjednává odměna za dobu pracovní pohotovosti: 

Za hodinu pracovní pohotovosti typu A /tj. pohotovosti mimo pracovní dobu 
zaměstnance s předpokládaným výkonem práce při každé nařízené pracovní pohotovosti/ 
dle § 78 odst. 1 písm. h) a § 95 ZP přísluší zaměstnanci odměna ve výši 40% a jde-li o den 
pracovního klidu ve výši 90% průměrného výdělku.
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Za hodinu pracovní pohotovosti typu B /tj. pohotovosti mimo pracovní dobu 
zaměstnance s předpokládaným výkonem práce jen v některých dnech nařízené pracovní 
pohotovosti/ dle § 78 odst. 1 písm. h) a § 95 ZP přísluší zaměstnanci odměna ve výši 15% a 
jde-li o den pracovního klidu ve výši 25% průměrného výdělku.

IV.8. Splatnost platu, výplata platu

1) Plat je splatný po vykonání práce na žádost zaměstnance převodem na jeho účet, a to 14. 
kalendářní den následujícího kalendářního měsíce, připadne-li tento den na sobotu, neděli 
nebo svátek, je splatný předchozí pracovní den. 

2) Plat, který je splatný během dovolené zaměstnance, lze vyplatit formou zálohy před 
nástupem na dovolenou.

3) Při skončení pracovního poměru vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci na jeho žádost plat 
splatný za měsíční období v den skončení pracovního poměru, pokud to neumožní technika 
výpočtu, vyplatí mu plat v termínu výplaty po skončení pracovního poměru.

IV.9. Průměrný výdělek

Průměrný výdělek se zjistí dle § 353 ZP. Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel 
z hrubého platu, kterého zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě by 
dosáhl. Zaměstnavatel použije pro výpočet pravděpodobného výdělku obvyklou výši 
jednotlivých složek platů zaměstnanců, kteří vykonávají stejnou práci, popř. práci stejné 
hodnoty.
Pro účely zjišťování náhrady škody při pracovních úrazech a nemocích z povolání bude 
rozhodným obdobím předchozí kalendářní rok, bude-li takto určené rozhodné období pro 
zaměstnance výhodnější.

IV.10. Platový výměr

1) Zaměstnanec obdrží nejpozději v den nástupu do práce písemný platový výměr.

2) Při změně výše některé složky platu uvedené v platovém výměru zaměstnavatel 
zaměstnanci tuto skutečnost písemně oznámí včetně zdůvodnění, a to nejpozději v den, 
kdy změna nabývá platnosti.

3) Platový výměr obsahuje údaje o platové třídě, platovém stupni, výši platového tarifu, 
ostatních pravidelně vyplácených měsíčních složkách platu, termín a místo výplaty. 

IV.11. Společná ustanovení k odměňování za práci

1) Plat a jeho jednotlivé složky, které jsou stanoveny, sjednány nebo určeny za hodinu práce, 
přísluší zaměstnanci i za zlomky hodin, které zaměstnanec odpracoval v období, za které 
se plat poskytuje.

2) Zaměstnavatel umožní zaměstnancům nahlížet do právních předpisů, které upravují 
poskytování platu.
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3) Zaměstnavatel poskytne odborové organizaci písemné informace o počtu zaměstnanců 
(i na přepočtené počty), o čerpání prostředků na platy celkem, podílu prostředků na platy 
celkem na celkových nákladech, výši průměrného platu a jeho složkách celkem 
a po kategoriích za pololetí vždy do 20. 7. a za celý rok do 20. 1.

Článek V.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

1) Zaměstnavatel se zavazuje trvale vytvářet podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující 
práci v souladu s právními a ostatními předpisy, především však před riziky možného 
ohrožení zdraví a života zaměstnanců. Tuto povinnost stanoví a konkretizuje 
do pracovních smluv nebo pracovních náplní vedoucích zaměstnanců v rozsahu jejich 
působnosti. Způsob provedení a termín plnění projedná zaměstnavatel s výborem 
odborové organizace.

2) Zaměstnavatel stanoví vnitřními předpisy organizaci práce a pracovních postupů, kterými 
bude zajišťována BOZP pro zaměstnance a osoby, které se s jeho vědomím zdržují na 
jeho pracovištích a ve kterém bude stanovena adresná zodpovědnost vedoucích 
zaměstnanců za plnění těchto povinností. S tímto předpisem seznámí prokazatelně 
všechny zaměstnance. Vnitřní předpis má určit systém a politiku BOZP zaměstnavatele.

3) V dostatečném časovém předstihu před uvažovaným vydáním projedná zaměstnavatel 
s odborovou organizací vnitřní předpisy, které se vztahují k oblasti BOZP a připomínky 
odborů, v případě jejich opodstatněnosti, zapracuje do textu.

4) Zaměstnavatel informuje včas odborovou organizaci o způsobu vyhledávání a hodnocení 
rizik a projedná s ní všechny připomínky, které budou vzneseny včetně opatření, 
která mají za cíl rizikům předcházet, omezovat je nebo je vyloučit u zdroje původu. To se 
týká i návrhů na zařazení prací do kategorie 2. a vyšší podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb. 
o ochraně veřejného zdraví ve znění předpisů pozdějších.

5) Zaměstnavatel zajistí pro zaměstnance pracovně lékařskou službu ve smyslu zákona č. 
373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

6) Zaměstnavatel projedná s odborovou organizací určení odborně způsobilé fyzické osoby 
k prevenci rizik.

7) Zaměstnavatel vypracuje k přidělování osobních ochranných pracovních prostředků 
a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků směrnici (vnitřní předpis). Návrh směrnice 
o poskytování OOPP (i případné pozdější návrhy na provedení změn ve směrnici) 
zaměstnavatel předloží k projednání odborové organizaci.

8) Zaměstnavatel při vyšetřování pracovních úrazů a nemocí z povolání postupuje podle 
zákoníku práce a nařízení vlády č. 170/2014 Sb., v platném znění. O vzniku pracovního 
úrazu informuje bezodkladně odborovou organizaci a umožní účast jejího zástupce při 
vyšetřování příčin a okolností úrazu.
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Základní věcné podmínky pro vypořádání nároku na odškodnění pracovního úrazu s i bez 
pracovní neschopnosti ze strany zaměstnavatele jsou následující:

a/ Zápis do „Knihy pracovních úrazů“ na pracovišti poškozeného /nutný podpis svědků/

b/ Podpis tohoto zápisu poškozeného přímým nadřízeným nebo jeho zástupcem do 24 hodin 
od vzniku úrazového děje (prokazatelnost bezodkladného oznámení ve smyslu § 106 odst. 4 
písm. h) ZP.

c/ Registrace úrazového děje na závodní ambulanci PNvD, v krajním případě /noční směny, 
soboty, neděle, svátky/ prostřednictvím žurnální služby bez ohledu na to, vystavuje-li 
pracovní neschopnost a následně provádí bodové ohodnocení bolestného lékař dle výběru 
poškozeného.

Bez splnění výše uvedených podmínek PNvD nemusí akceptovat nárok na odškodnění 
a důkazní břemeno prokázání přímé příčinné souvislosti mezi úrazovým dějem a škodní 
událostí zůstává zcela na poškozeném /soudní cesta/.
V případě úmrtí následkem pracovního úrazu, nemoci z povolání bude poskytnuto 
jednorázové odškodnění ve výši:
osobám, kterým tento nárok přísluší dle zákoníku práce nejméně 240.000,- Kč

9) Pokud zaměstnavatel hodlá v souvislosti s odškodněním pracovního úrazu uplatnit 
námitku úplného nebo částečného zproštění odpovědnosti ve smyslu ust. § 367 ZP, projedná 
tuto skutečnost předem s odborovou organizací.

10) V měsíci dubnu provede zaměstnavatel po dohodě s odborovou organizací prověrku 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a technických zařízení na všech pracovištích a ve 
všech prostorách zaměstnavatele. Výsledky kontroly a návrhy nápravných opatření 
k odstranění zjištěných závad projedná zaměstnavatel bezprostředně po skončení prověrek 
s odborovou organizací a harmonogram odstranění zjištěných závad předloží výboru ZO do 
30 dnů po ukončení prověrek ke schválení.

11) Zaměstnavatel se zavazuje informovat odborovou organizaci o způsobu měření 
a kontrole hodnot rizikových faktorů pracovního prostředí. Měření faktorů pracovního 
prostředí zajistí zaměstnavatel i na podnět odborové organizace. Zaměstnavatel podá ZO 
informaci o vyhlášení kontrolovaných pásem (např. pracoviště mikrobiologie, práce 
s cytostatiky, ionizující záření).

12) Zaměstnavatel bude informovat odborovou organizaci o všech kontrolách orgánů, 
kterým přísluší výkon kontroly nad oblastí BOZP a orgánů ochrany veřejného zdraví a 
umožní zástupci (zástupcům) odborové organizace se průběhu kontroly zúčastnit a uplatnit 
své připomínky.

13) Zaměstnavatel umožní zástupcům odborové organizace, pověřených kontrolou nad 
stavem BOZP, trvalou možnost vzdělávání se v této oblasti a bude hradit náklady s tím 
spojené.
Zaměstnavatel umožní inspektorovi BOZP při pravidelných kontrolách přístup na pracoviště.

14) Ve smyslu ustanovení § 108 ZP bude v oblasti BOZP odborovou organizaci zastupovat 
člen výboru odborové organizace.

15) Zaměstnavatel bude poskytovat ochranné nápoje všem zaměstnancům bez ohledu 
na pracovní zařazení, pokud bude splněna kterákoliv z dalších podmínek uvedených ve 
zvláštním právním předpisu (tj. č. § 8 NV č. 361/2007 Sb., ve znění předpisů pozdějších). 
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16) Zaměstnavatel je ze zákona oprávněn provést kontrolu, zda zaměstnanec dodržuje 
stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, jde o povinnost zdržovat se na 
nahlášeném místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek, toto oprávnění 
má zaměstnavatel po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti. 

V případě, že zaměstnavatel bude provádět tyto kontroly, bude zřízena komise, jejímž 
členem bude zástupce zaměstnanců jmenovaný výborem odborové organizace.

Článek VI.

PÉČE O ZAMĚSTNANCE - SOCIÁLNÍ PODMÍNKY ZAMĚSTNANCŮ

VI.1. Příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb

VI.1.1. Tvorba fondu

Fond je tvořen 2% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy, náhrady platu a odměny 
za pracovní pohotovost. O stanovení přídělu do fondu kulturních a sociálních 
a o způsobu jeho čerpání spolurozhoduje odborová organizace, což vyplývá z ustanovení § 
225 ZP.

VI.1.1.1. Určení FKSP - fond je určen 

- zaměstnancům v nepřetržitém pracovním poměru v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech.
Za nepřetržitý pracovní poměr se považuje i navazování pracovního poměru bez přerušení 
pracovního dne. 

Z FKSP lze přispívat:
a) rodinným příslušníkům zaměstnanců /manžel, manželka, druh, družka, nezaopatřené děti, 

registrovaný partner, partnerka/ 
b) bývalým zaměstnancům, kteří v nemocnici odpracovali nepřetržitě 5 let před prvním 

odchodem do starobního nebo plného invalidního důchodu

VI.1.1.2. Z fondu budou poskytovány příspěvky zaměstnancům:

- na stravování po nástupu do zaměstnání v PNvD
- na kulturní akce po uplynutí zkušební doby pracovního poměru v PNvD
- na rekreace a zájezdy po nepřetržitém trvání pracovního poměru 3 let v PNvD
- na dětskou rekreaci po nepřetržitém trvání pracovního poměru 3 let v PNvD
- na dary při životních a pracovních výročích 

po nepřetržitém trvání pracovního poměru 5 let v PNvD
- na penzijní připojištění po nepřetržitém trvání pracovního poměru 3 let v PNvD

Přidělování příspěvků z fondu FKSP zaměstnancům je podmíněno splněním podmínek 
stanovených v této smlouvě.

VI.1.1.3. Evidence zaměstnanců pro poskytování darů

U příležitosti pracovních a životních výročí vede zaměstnavatel seznam zaměstnanců, kteří 
splní podmínky dané kolektivní smlouvou a zásadami pro použití fondu v průběhu roku, 
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předá zaměstnavatel po dohodě výboru základní odborové organizace na začátku daného 
roku.

Rozpočet fondu je přílohou této kolektivní smlouvy a zásady pro jeho používání jsou součástí 
textu kolektivní smlouvy.

VI.1.2. R e k r e a c e

Z fondu bude zaměstnanci poskytnut příspěvek na rekreační pobyt 
v délce trvání minimálně 2 noci do výše maximálně 4.000 Kč

VI.1.2.1. Podmínky pro poskytování příspěvku:

- v době vyřizování objednávky musí zaměstnancův pracovní poměr v PNvD trvat 
nepřetržitě minimálně 3 roky

- po dobu mateřské dovolené za podmínky, že vyřízení objednávky včetně úhrady bude 
zrealizováno před nástupem na rodičovskou dovolenou.

VI.1.2.3. Příspěvek nebude poskytnut:
- v případě ukončení pracovního poměru, ve výpovědní době nebo v době ukončení 

pracovního poměru dohodou
- v případě, kdy zaměstnanec využívá neplacené pracovní volno delší jak 3 měsíce 

/nejedná se o péči o osobu blízkou a další studium/ ztrácí v daném roce nárok na čerpání 
tohoto příspěvku

- při dlouhodobém uvolnění pro výkon veřejné funkce ztrácí zaměstnanec nárok na čerpání 
tohoto příspěvku po dobu funkce

- v případech, na kterých se dohodnou zaměstnavatel a odborová organizace u 
zaměstnanců, u nichž se vyskytnou důvody zvláštního zřetele hodné pro neposkytnutí 
příspěvku

VI.1.2.4. Zajišťovatelé rekreačních pobytů jsou:
- autorizovaný prodejce zájezdů
- penziony 
- hotely
Uvedení zajišťovatelé musí mít internetové stránky, popř. pojištění proti úpadku. 

Vždy musí být vyfakturován pouze pobyt pro zaměstnance. Nelze poskytovat příspěvek na
úhradu celého pokoje, apartmánu, chat pro více osob či podobně. 

VI.1.2.5. Postup pro přiznání příspěvku:

1) Každý zaměstnanec, který má zájem o poskytnutí příspěvku, si osobně vyzvedne tiskopis 
objednávky rekreace na personálním oddělení, kde zároveň podepíše „Čestné prohlášení“, 
kterým se zavazuje dodržovat daná pravidla.
Objednávka je adresná, tzn., že zaměstnanec musí sdělit pracovnicím personálního oddělení 
název autorizovaného prodejce zájezdu / např. cestovní kanceláře, dále penzionu či hotelu/ 
včetně adresy.

2) Objednávku předá zaměstnanec autorizovanému prodejci zájezdu /cestovní kanceláři 
event. hotelu či penzionu/ a na jejím základě mu bude vystavena faktura. Ubytovací zařízení 
musí mít IČO, číslo účtu event. živnostenský list nebo koncesní listinu.

3) Náležitosti faktury jsou uvedeny na objednávce. Vyfakturována musí být celková cena 
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pobytu bez zálohy, doplatku, pouze za zaměstnance. Částka uvedená na faktuře musí být 
shodná s částkou za osobu uvedenou v cestovní smlouvě, jejíž kopii je zaměstnanec 
povinen rovněž zaměstnavateli předložit, a to nejpozději do 3 dnů ode dne jejího uzavření.

4) Po doručení faktury do PNvD bude zaměstnanec vyzván k úhradě eventuálního doplatku. 
Po vyzvání musí zaměstnanec ihned uhradit hotově v pokladně PNvD doplatek. Pokud do 
Psychiatrické nemocnice v Dobřanech bude doručena faktura na rekreaci zaměstnance 
nepotvrzená objednávkou a bez podepsání „Česného prohlášení“ zaměstnance, nebude tato 
faktura proplacena a bude vrácena zpět.
Zaměstnanec, který čerpá příspěvek na rekreační pobyt včetně zahraničního zájezdu, se 
musí tohoto zúčastnit. 

V případě zjištění porušení daných pravidel, bude toto považováno jako závažné porušení 
povinností vyplývajících z právních předpisů.

Při zrušení účasti na akci bez závažného důvodu je zaměstnanec povinen uhradit stornovací 
poplatek v plné výši a zároveň je povinen vrátit poskytnutý příspěvek z FKSP.

Nedodrží-li zaměstnanec uvedený postup pro přiznání příspěvku, nemá nárok na jeho 
přiznání.

VI.1.3. P é č e   o  d ě t i   z a m ě s t n a n c ů

Z fondu bude zaměstnanci poskytnut příspěvek pro děti na letní dětský tábor včetně 
příměstského táboru v trvání minimálně v délce 5 dní

do celkové výše maximálně 1.000 Kč
Za dítě je považována osoba po dobu povinné školní docházky. 
Příspěvek bude poskytován jedenkrát za kalendářní rok. 

VI.1.3.1. Podmínky pro poskytování příspěvku v plné výši jsou:
- v době vyřizování objednávky musí zaměstnancův pracovní poměr trvat nepřetržitě 

minimálně 3 roky.
- po dobu mateřské dovolené za podmínky, že vyřízení objednávky včetně úhrady bude 

zrealizováno před nástupem na rodičovskou dovolenou

VI.1.3.2. Příspěvek na letní dětský tábor nebude poskytnut:

- v případě ukončení pracovního poměru, ve výpovědní době nebo v době ukončení 
pracovního poměru dohodou

- v případě, kdy zaměstnanec využívá neplacené pracovní volno delší jak 3 měsíce 
/nejedná se o péči o osobu blízkou a další studium/ ztrácí v daném roce nárok na čerpání 
tohoto příspěvku.

- při dlouhodobém uvolnění pro výkon veřejné funkce ztrácí zaměstnanec nárok na čerpání 
tohoto příspěvku po dobu funkce

- v případech, na kterých se dohodnou zaměstnavatel a odborová organizace u 
zaměstnanců, u nichž se vyskytnou důvody zvláštního zřetele hodné pro neposkytnutí 
příspěvku.
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VI.1.3.3. Postup pro přiznání příspěvku:
1. Každý zaměstnanec, který chce čerpat tento příspěvek, si musí osobně vyzvednout 

tiskopis objednávky letního dětského tábora na personálním oddělení, kde zároveň 
podepíše „Čestné prohlášení“, kterým se zavazuje dodržovat daná pravidla.
Objednávka je adresná, tzn., že zaměstnanec musí sdělit pracovnicím personálního 
oddělení název provozovatele dětského letního tábora včetně jeho adresy /nelze 
poskytnout příspěvek na akce organizované školou/.

2. Objednávku předá zaměstnanec provozovateli tábora a na jejím základě bude 
vystavena faktura. Dokladem oprávněnosti může být některý z dokladů - výpis ze 
Živnostenského rejstříku pro činnost provozování dětských táborů, zřizovací listina, 
stanovy s vymezením činností pro práci s dětmi a mládeží včetně ubytovacích služeb
nebo rozhodnutí obce o povolení konání dětského tábor.

3. Náležitosti faktury jsou uvedeny na objednávce. Vyfakturována musí být celková cena 
za dětský tábor bez zálohy, doplatku, pouze za dítě zaměstnance. 

4. Po doručení faktury do PNvD bude zaměstnanec vyzván k úhradě eventuálního 
doplatku. Po vyzvání musí zaměstnanec ihned uhradit hotově v pokladně event. na
účet PNvD doplatek.

Pokud do Psychiatrické nemocnice v Dobřanech bude doručena faktura na dětskou rekreaci 
zaměstnance nepotvrzená objednávkou a bez podepsání „Čestného prohlášení“ 
zaměstnance, nebude tato faktura proplacena a bude vrácena zpět.

Při zrušení letního dětského tábora bez závažného důvodu je zaměstnanec povinen uhradit 
stornovací poplatek v plné výši a zároveň je povinen vrátit poskytnutý příspěvek z FKSP

Nedodrží-li zaměstnanec uvedený postup pro přiznání příspěvku, nemá nárok na jeho 
přiznání. 

VI.1.4. K u l t u r n í  a k c e

Pořádání kulturních akcí spoluorganizuje výbor odborové organizace spolu s vedením 
nemocnice. 
Akce pořádané odborovou organizací pro všechny zaměstnance budou hrazeny z FKSP, 
stejně tak budou hrazeny i náklady na kulturní a společenské akce, dále kulturní program je-
li součástí akce.
Součástí nákladů na kulturní a společenské akce mohou být i přiměřené náklady na 
občerstvení ve výši, která odpovídá charakteru a době trvání akce. 
Doprava na akce pořádané z FKSP bude z fondu hrazena v plné výši.

Příspěvek je stanoven
pro zaměstnance a zaměstnance na rodičovské dovolené ve výši 40 % ceny akce 
pro rodinného příslušníka ve výši 20 % ceny akce
Částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru. 

Při zrušení účasti na kulturní akci bez závažného důvodu je zaměstnanec povinen uhradit 
stornovací poplatek v plné výši ceny vstupenky.
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VI.1.5. D a r y

VI.1.4.1. Podmínky pro poskytování finančního daru jsou:
1) trvání pracovního poměru zaměstnance v PNvD nepřetržitě 5 let

VI.1.4.2. Finanční dary
a) při pracovních výročích 

- při trvání pracovního poměru 20 let v PNvD 4.000,- Kč   
- při trvání pracovního poměru 30 let v PNvD 5.000,- Kč   
- při trvání pracovního poměru 40 let v PNvD 6.000,- Kč   

- při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu III. stupně
při trvání pracovního poměru 5 –10 let v PNvD 3.000,- Kč    
při trvání pracovního poměru 10 – 30 let v PNvD 5.000,- Kč    
při trvání pracovního poměru 30 a více let v PNvD 6.000,- Kč    

b) při životních výročích
- při dosažení 50, 55, 60 let věku 6.000,- Kč    

VI.1.6. Z á v o d n í  s t r a v o v á n í

1) Pro závodní stravování je zaveden elektronický objednávkový systém přes intranet a 
v místě závodního stravování. Bližší informace o přihlašování a odhlašování včetně 
jídelníčků jsou k dispozici na intranetu nebo v jídelně nemocnice. 

2) Zaměstnavatel poskytuje závodní stravování v jídelně nemocnice. Pro zaměstnance 
detašovaných pracovišť v Plzni a Přešticích formou stravenek.

3) Stravování bude mimo vlastních zaměstnanců poskytováno také studentům střední a 
vysoké školy, kteří v PN vykonávají činnost, která je praktickým vyučováním nebo 
praktickou přípravou, a to na jedno hlavní jídlo za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin.

4) Zaměstnancům bude poskytnut na závodní stravování příspěvek z fondu kulturních a 
sociálních potřeb na hlavní jídlo ve výši 11,- Kč podle Vyl. 354/2007 odst. 6. v platném 
znění.

5) Zaměstnavatel a odborová organizace budou průběžně sledovat kvalitu podávaných 
jídel, jeho množství, úroveň stolování a čistotu prostředí, v němž se jídla připravují, 
podávají a konzumují. Členem stravovací komise se stane 1 zástupce zaměstnanců, 
kterého navrhne odborová organizace.

VI.1.7. P e n z i j n í  p ř i p o j i š t ě n í

VI.1.6.1. Podmínky pro poskytování penzijního připojištění:
- trvání pracovního poměru zaměstnance v PNvD nepřetržitě 3 roky
- předložení aktuální smlouvy o penzijním připojištění /popř. dodatek, jiné potvrzení 

penzijního fondu nebo výpis z účtu + doložení smlouvy/ uzavřené soukromé smlouvy 
/nebo dodatku/ na penzijní připojištění zaměstnance, a to tak, že příspěvek 
zaměstnavatele bude činit maximálně 90 % vlastního spoření zaměstnance, na základě 
předložení aktuální smlouvy do mzdové účtárny.

- předložení ročního výpisu penzijního připojištění, a to vždy do 30. června do mzdové 
účtárny
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Varianta A)

Výše příspěvku na penzijní připojištění: 300,- Kč
v případě, že zaměstnanec má uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění a na toto 
připojištění sám přispívá nejméně částkou 330,-Kč

Varianta B)

Výše příspěvku na penzijní připojištění: 700,- Kč
v případě, že zaměstnanec má uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění a na toto 
připojištění sám přispívá nejméně částkou 770,-Kč

Zaměstnanec si může vybrat z výše uvedených variant.

VI.1.6.2. Příspěvek na penzijní připojištění se neposkytuje:
- zpětně

v době mateřské a rodičovské dovolené
- v době neplaceného volna delšího než 14 pracovních dnů v měsíci 
- při pracovní neschopnosti trvající déle než jeden kalendářní měsíc
- při dlouhodobém uvolnění pro výkon veřejném funkce
- pokud pracovní poměr skončí do 15. dne v měsíci

v případě zjištění, že si zaměstnanec snížil vlastní spoření pod stanovený limit
- v případě, že zaměstnanec nepředloží aktuální smlouvu o penzijním připojištění /popř. 

dodatek, jiné potvrzení penzijního fondu nebo výpis z účtu + doložení smlouvy/
- v případě, že zaměstnanec nepředloží do 30. 6. roční výpis penzijního připojištění 

Ode dne platnosti této kolektivní smlouvy musí každý zaměstnanec do 30 dnů předložit 
aktuální smlouvu o penzijním připojištění /popř. dodatek nebo jiné potvrzení penzijního fondu 
nebo výpis z účtu + doložení smlouvy/

VI.1.8. S o c i á l n í  v ý p o m o c i

Zaměstnancům (popřípadě jejich nejbližším pozůstalým) může být v mimořádně závažném 
případě a při řešení tíživé nebo neočekávané sociální situace poskytnuta sociální výpomoc 
ve výši max. 15.000,-Kč, a to v případech úmrtí v rodině, těžkého úrazu či vážného 
onemocnění s následkem plné invalidity, požáru a povodně.
Sociální výpomoc bude poskytována individuálně /dle situace/ na základě odůvodněné 
žádosti zaměstnance nebo jeho nejbližších pozůstalých a po doporučení odborové 
organizace. Zaměstnavatel se zavazuje bez předchozího souhlasu odborové organizace 
sociální výpomoc neposkytovat.

VI.1.9. O d m ě n y

Zaměstnanci bude poskytnuta odměna za bezpříspěvkové darování krve zaměstnancem, 
a to za udělenou:
- bronzovou medaili prof. MUDr. Jana Janského ve výši 2.000,- Kč
- stříbrnou medaili prof. MUDr. Jana Janského ve výši 3.000,- Kč
- zlatou medaili prof. MUDr. Jana Janského ve výši 4.000,- Kč

Pro poskytnutí odměny musí zaměstnanec ihned oznámit a prokázat personálnímu oddělení 
zaměstnavatele udělení dané medaile. 

VI.1.10. Vzdělávání a prohlubování kvalifikace zaměstnanců

Prohlubování, udržování, upevňování, obnovování a doplňování kvalifikace zaměstnanců 
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bude probíhat ve spolupráci odborové organizace a vedení nemocnice.

VI.1.11. Služby a další výhody poskytované zaměstnancům

VI.1.11.1. Kulturní dům

Zaměstnavatel umožní zdarma propůjčení sálu kulturního domu včetně vybavení a využití 
dalších služeb kulturního domu pro akce odborové organizace a za předpokladu vzájemné 
dohody s nájemcem kulturního domu. Akce schvaluje na základě žádosti podané 1 měsíc 
předem ředitel nemocnice.

VI.1.11.2. Služební byty

O přidělení služebního bytu rozhoduje ředitel na základě doporučení komise, ve které je 
jeden zástupce odborové organizace. Poskytování služebních bytů se bude řídit § 2297-
2299 NOZ a smlouva bude sjednávána na dobu výkonu práce pro pronajímatele. 

VI.1.11.3. Knihovna

Zaměstnavatel umožní zaměstnancům využití služeb knihovny PNvD.

VI.1.11.4. Parkování 

Zaměstnavatel umožní zaměstnancům parkování soukromými vozidly v areálu nemocnice při 
využití placených karet za stejnou cenu pro všechny zaměstnance podle odparkovaných 
dnů.

VI.1.11.5. Posilovna 

Zaměstnavatel zajistí prostory pro zřízení sportovního vyžití zaměstnanců /posilovna/. 
Provoz bude zajišťován odborovou organizací. Provoz posilovny bude hrazen z finančních 
prostředků FKSP.

Článek VII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VII.1. Změna nebo doplnění kolektivní smlouvy

VII.1.1. Změna nebo doplnění kolektivní smlouvy

1. O změně kolektivní smlouvy bude jednáno na návrh kterékoliv smluvní strany při změně 
právních předpisů, které se dotýkají závazků upravených v této kolektivní smlouvě, a to v 
rozsahu, jakým budou příslušné závazky dotčeny.

VII.1.2. Pokud nové či novelizované právní předpisy umožní sjednat závazky, které v době 
uzavírání kolektivní smlouvy právní řád neumožňoval, bude na návrh kterékoliv smluvní 
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strany jednáno i o takovéto změně kolektivní smlouvy. 

VII.2. Kontrola plnění závazků vyplývajících z kolektivní smlouvy 

Smluvní strany se dohodly, že dvakrát ročně, a to vždy v měsíci lednu a červenci/ uskuteční
společné jednání, na kterém projednají stěžejní otázky uplynulého období a provedou revizi 
plnění závazků z kolektivní smlouvy. 

VII.3. Seznámení zaměstnanců s obsahem kolektivní smlouvy

V souladu s § 29 ZP s obsahem kolektivní smlouvy seznámí zaměstnance výbor odborové 
organizace nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Zaměstnavatel pak zajistí její 
rozmnožení v dostatečném počtu a současně zajistí, aby byla k dispozici na všech 
pracovištích zaměstnavatele a na intranetových stránkách nemocnice, tak aby byla přístupná 
všem zaměstnancům.

VII.4. Platnost kolektivní smlouvy

Kolektivní smlouva se sjednává na dobu určitou, a to na období 01. 07. 2017 – 31. 12. 2017.
Smluvní strany se dohodly, že nebude-li uzavřena nová kolektivní smlouva do 31. 12. 2017
zůstává tato kolektivní smlouva v platnosti a je účinná do dne účinnosti nové kolektivní 
smlouvy, nejpozději však do 30. 06. 2018.
Účinnosti nabývá tato kolektivní smlouva jejím zveřejněním v Registru smluv. To provede 
PNvD bezodkladně po jejím uzavření.

IV.5. Přílohy 

Součástí této kolektivní smlouvy jsou všechny směrnice a nařízení ředitele týkající se 
organizačního a pracovního řádu, stravování a směrnice BOZP.

V Dobřanech 29. 06. 2017

                   Milan Synek      MUDr. Petr Žižka
                     předseda              ředitel
  základní organizace OSZSP ČR Psychiatrické nemocnice v Dobřanech
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
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