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Oddíl A 
Pracovní řád 

 
Článek 1 

Základní ustanovení 
 
1. Tento Pracovní řád vydává zaměstnavatel v souladu s ustanovením § 306, zákona 

číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. 
 
2. Pracovní řád MÚSS Plzeň ve smyslu § 306, odst. 1 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník 

práce v platném znění rozvádí ustanovení uvedeného zákona, popřípadě zvláštních 
právních předpisů podle zvláštních a specifických podmínek u zaměstnavatele. 

 
3. Zaměstnavatelem je pro účely tohoto pracovního řádu Městský ústav sociálních služeb 

města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská třída 777 /90, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 
301 00 Plzeň, IČ: 00075345 (dále jen MÚSS Plzeň). 

 
4. Zaměstnavatel je zastupován v pracovně právních vztazích a pro účely tohoto pracovního 

řádu statutárním zástupcem, kterým je ředitel organizace, nebo fyzickou či právnickou 
osobou pověřenou zastupováním organizace na základě udělené, úředně ověřené, plné 
moci udělené příslušné osobě ředitelem organizace. 
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Oddíl B 
Pracovní poměr 

 
Článek 2 

Založení pracovního poměru 
 
1. Pracovní poměr se ve smyslu § 33 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném 

znění zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem specifikovaným 
v článku 1 tohoto pracovního řádu a zaměstnancem (fyzickou osobou). 

 
2. Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu 

do práce. 
 
3. Pracovní smlouva se uzavírá písemně nejpozději v den nástupu do práce a obsahuje 

všechny náležitosti podle § 34 odst. 1 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce 
v platném znění: 
- druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat 
- místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána 

- den nástupu do práce. 
 
4. Pracovní smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních v hodnotě originálu, z nichž jedno 

obdrží zaměstnanec a jedno zaměstnavatel. 
 
5. Vzhledem ke složité organizační struktuře zaměstnavatele, ke specifickému výkonu hlavní 

činnosti zaměstnavatele, kterou je poskytování sociálních služeb v obvodu velké Plzně, 
je sjednáno ve všech pracovních smlouvách uzavřených po 1. 1. 2007 jako místo výkonu 
práce, ve kterém má být práce zaměstnancem vykonávána ve smyslu předchozího 
odstavce místo “Plzeň, MÚSS Plzeň“. 

 
6. Pracovní smlouva se zaměstnancem může být ve smyslu § 39, zákona číslo 262/2006 

Sb., zákoník práce v platném znění sjednána na dobu neurčitou nebo určitou. 
 
7. S nově nastupujícími zaměstnanci do pracovního poměru k zaměstnavateli je vždy 

sjednána ve smyslu § 39, odst. 2 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném 
znění pracovní smlouva na dobu určitou zpravidla s délkou trvání 6 měsíců. 

 
8. Za nově nastupujícího zaměstnance ve smyslu odstavce 6 tohoto článku je považován 

zaměstnanec, kterého je povinen zaměstnavatel jako plátce zdravotního pojištění, 
sociálního a důchodového zabezpečení nově registrovat u příslušných orgánů a institucí. 

 
9. Po uplynutí sjednané doby ve smyslu odstavce 7 tohoto článku je mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem sjednána ve smyslu § 39 odst. 2 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník 
práce v platném znění následná pracovní smlouva na dobu určitou zpravidla s délkou trvání 
6 měsíců, o kterou si zaměstnanec požádá nejpozději 15 kalendářních dnů před vypršením 
sjednané doby na interním formuláři MÚSS Plzeň – Žádost o prodloužení pracovního 
poměru, který na požádání obdrží od svého přímého nadřízeného. 

 
10. Po uplynutí lhůty stanovené v pracovní smlouvě na dobu určitou ve smyslu 

odstavce 9 tohoto článku je mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem zpravidla sjednána 
pracovní smlouva na dobu neurčitou. 

 
11. Pracovní smlouvu na dobu určitou sjednanou s týmž zaměstnancem lze uzavřít 

maximálně na tři roky a ode dne vzniku pracovního poměru může být prodloužena nejvýše 
dvakrát. Toto se nevztahuje na zaměstnance specifikované v § 39, odst. 3 a 4 zákona 
číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. 
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12. S každým z nově nastupujících zaměstnanců (viz. odst. 8 tohoto článku) se v pracovní 
smlouvě sjednává ve smyslu § 35 odst. 1 písm. a) zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník 
práce v platném znění tříměsíční zkušební doba, respektive ve smyslu § 35 odst. 1 písm. 
b) zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění šestiměsíční zkušební doba 
u vedoucích zaměstnanců, jejichž pracovní poměr byl založen v souvislosti se jmenováním 
do některé z funkcí charakterizovaných ve Článku 3 odst. 1 písm. b) tohoto Pracovního 
řádu MÚSS Plzeň. Zkušební doba se prodlužuje o dobu celodenních překážek v práci, pro 
které zaměstnanec nekoná práci a o dobu celodenní dovolené. 

 
13. U vybraných činností vykonávaných zaměstnancem pro zaměstnavatele je současně 

s uzavřením pracovní smlouvy uzavírána ve smyslu § 252 zákona číslo 262/2006 Sb., 
zákoník práce v platném znění dohoda o odpovědnosti. 

 

 
 

Článek 3 
Založení pracovního poměru jmenováním 

 
1. Jmenováním se ve smyslu § 33 odst. 3 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v 

platném znění zakládá pracovní poměr: 
a) u ředitele organizace, který je zároveň statutárním orgánem organizace 
b) u všech vedoucích zaměstnanců organizace, kteří splňují ustanovení § 11 zákona 

číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Jedná se o tyto vedoucí 
zaměstnance zastávající ve smyslu Organizačního řádu MÚSS Plzeň v platném znění 
funkci vedoucího některého z následujících útvarů MÚSS Plzeň: 

- „Vnitřní kontrola“ 
- „Ekonomické oddělení“ 
- „Účtárna“ 
- „Personální oddělení“ 
- „Správa majetku“ 
- „Doprava a služby“ 
- „Domov se zvláštním režimem „Sněženka“, Klatovská třída 1892/145, Plzeň 3  

– Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň“ 

- „Zdravotní péče služba Domova se zvláštním režimem „Sněženka“, Klatovská třída 
1892/145, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň“ 

- „Sociální služba Domova se zvláštním režimem „Sněženka“, Klatovská třída 
1892/145, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň“ 

- „Domov se zvláštním režimem „Čtyřlístek”, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 – Severní 
Předměstí, 323 00 Plzeň“ 

- „Sociální služba Domova se zvláštním režimem „Čtyřlístek“, Kotíkovská 649/15, 
Plzeň 1 – Severní Předměstí, 323 00 Plzeň – Skupina 1“ 

- „Sociální služba Domova se zvláštním režimem „Čtyřlístek“, Kotíkovská 649/15, 
Plzeň 1 – Severní Předměstí, 323 00 Plzeň – Skupina 2“ 

- „Sociální služba Domova se zvláštním režimem „Čtyřlístek“, Kotíkovská 649/15, 
Plzeň 1 – Severní Předměstí, 323 00 Plzeň – Skupina 3“ 

- „Sociální služba Domova se zvláštním režimem „Čtyřlístek“, Kotíkovská 649/15, 
Plzeň 1 – Severní Předměstí, 323 00 Plzeň – Skupina 4“ 

- „Sociální služba Domova se zvláštním režimem „Čtyřlístek“, Kotíkovská 649/15, 
Plzeň 1 – Severní Předměstí, 323 00 Plzeň – Skupina 5“ 

- „Zdravotní služba Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek“, Kotíkovská 649/15, 
Plzeň 1 – Severní Předměstí, 323 00 Plzeň  

-  „Provozní oddělení Bory, Bolevec a Doubravka“ 
- „Provozní oddělení Lochotín“ 
- „Stravovací provoz Lochotín“ 
- „Prádelna Lochotín“ 
- „Domov se zvláštním režimem „Petrklíč”, Západní 1315/7, Plzeň 1 – Bolevec, 323 00 

Plzeň“ 
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- „Zdravotní péče služba Domova se zvláštním režimem „Petrklíč”, Západní 1315/7, 
Plzeň 1 – Bolevec, 323 00 Plzeň” 

- „Sociální služba Domova se zvláštním režimem „Petrklíč“, Západní 1315/7, Plzeň 1 
– Bolevec, 323 00 Plzeň“ – Skupina 1“ 

- „Sociální služba Domova se zvláštním režimem „Petrklíč“, Západní 1315/7, Plzeň 1 
– Bolevec, 323 00 Plzeň“ – Skupina 2“ 

- „Pečovatelská a ošetřovatelská služba, Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 – Jižní 
Předměstí, 301 00 Plzeň“ 

- „Okrsek pečovatelské služby 1“ 
- „Okrsek pečovatelské služby 2“ 
- „Okrsek pečovatelské služby 3“ 
- „Okrsek pečovatelské služby 4“ 
- „Nestátní zdravotnické zařízení Domácí péče, Klatovská třída 777/90, Plzeň 3  

– Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň“ 
- „Vyvařovna pro důchodce, Macháčkova 906/47, Plzeň 3 – Skvrňany, 318 00 Plzeň“ 

- „Domov pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“, Rabštejnská 1618/29, Plzeň 
1 – Bolevec, 323 00 Plzeň” 

- „Zdravotní péče Domova pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“, 
Rabštejnská 1618/29, Plzeň 1 – Bolevec, 323 00 Plzeň“ 

- „Výchova Domova pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“ Rabštejnská 
1618/29, Plzeň 1 – Bolevec, 323 00 Plzeň“ 

- „Denní stacionář „Jitřenka“, Zábělská 5/43, Plzeň 4 – Doubravka, 312 00 Plzeň“ 
 
2. Jmenování do funkce vedoucího organizačního útvaru MÚSS Plzeň ve smyslu odstavce 1, 

písm. b) tohoto článku je prováděno na základě výsledku výběrového (konkursního) 
řízení. Ředitel organizace společně s vedoucím útvaru „Personální oddělení“ před 
vyhlášením každého výběrového (konkursního) řízení na obsazení konkrétní pozice 
stanoví podmínky výběrového (konkursního) řízení, zejména pak zda-li se jedná 
o výběrové (konkursní) řízení s účastí pouhých zaměstnanců MÚSS Plzeň, či zda je 
výběrové (konkursní) řízení vypsáno pro širokou veřejnost. 

 
3. Jmenování v případě ředitele organizace provádí na návrh ředitele/ky Úřadu služeb 

obyvatelstvu MMP po schválení usnesení Radou MMP primátor města Plzně. 
 
4. Jmenování vedoucích zaměstnanců, mimo ředitele organizace, specifikovaných 

v bodě 1, písm. b) tohoto článku může provádět u zaměstnavatele výlučně statutární 
orgán. Jmenováním a odvoláváním nelze pověřit jinou osobu. 

 
5. V mimořádných případech a na dobu nezbytně nutnou může osoba příslušná k jmenování 

vedoucích zaměstnanců, to je ředitel organizace, pověřit některého ze stávajících 
zaměstnanců organizace, splňujícího požadavky pro výkon funkce vedoucího 
zaměstnance, výkonem funkce vedoucího zaměstnance příslušného organizačního útvaru 
MÚSS Plzeň, a to až do doby: 
a) Jmenování osoby vzešlé z výběrového (konkursního) řízení, ve smyslu odstavce 2 

tohoto článku, do funkce vedoucího zaměstnance téhož organizačního útvaru MÚSS 
Plzeň 

b) Zrušení pověření zaměstnance výkonem funkce příslušného organizačního útvaru 
MÚSS Plzeň ze strany ředitele organizace 

c) Vzdání se pověření výkonem funkce příslušného organizačního útvaru MÚSS Plzeň 
ze strany pověřeného zaměstnance 
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6. Jmenování do funkce vedoucího organizačního útvaru MÚSS Plzeň, odvolání z funkce 
vedoucího organizačního útvaru MÚSS Plzeň, pověření výkonem vedoucího zaměstnance 
příslušného organizačního útvaru MÚSS Plzeň, zrušení pověření výkonem vedoucího 
zaměstnance příslušného organizačního útvaru MÚSS Plzeň, vzdání se pracovního místa 
vedoucího zaměstnance MÚSS Plzeň či vzdání se pověření výkonem funkce příslušného 
organizačního útvaru MÚSS Plzeň ze strany pověřeného zaměstnance musí mít písemnou 
formu a musí být ve smyslu § 334 a následujících zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník 
práce v platném znění doručeno druhé straně. 

 
 

Článek 4 
Podmínky vzniku pracovního poměru 

 
1. Pracovněprávní vztah může vzniknout jen se souhlasem fyzické osoby 

a zaměstnavatele. 
 
2. Zaměstnanec je povinen před uzavřením pracovního poměru prokázat zaměstnavateli 

způsobilost k právním úkonům v pracovně právních vztazích ve smyslu § 6 zákona 
číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 

 
3. Před založením pracovního poměru je zaměstnavatel povinen zajistit, aby fyzická osoba 

předložila následující dokumenty: 
- potvrzení o zaměstnání od předchozího zaměstnavatele 
- vyplněný vstupní dotazník  

- všechny doklady v hodnotě originálu nutné k ověření vzdělání, praxe a ostatních 
dovedností zaměstnancem uvedených ve vstupním dotazníku 

- výpis z trestního rejstříku, ne starší tří měsíců, úředně ověřené doklady o vzdělání 
vyžaduje-li to povaha obsazované pracovní pozice 

- zdravotní průkaz, vyžaduje-li to povaha funkce nebo hygienická norma 
- vyplněnou žádost o výplatu mzdy bezhotovostním platebním stykem s uvedením čísla 

bankovního účtu pro zasílání platu a elektronické adresy pro předání zaheslované 
elektronické výplatní pásky 

- vyplněné prohlášení k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti včetně 
požadovaných příloh k tomuto přiznání 

- údaje o své zdravotní pojišťovně 

- ostatní písemná či ústní sdělení, která by mohla ovlivnit jeho výkon práce nebo 
sjednaný pracovně právní vztah 

- průkaz totožnosti 
 
4. Před založením pracovního poměru je zaměstnavatel povinen zajistit, aby uchazeč: 

- absolvoval vstupní pracovnělékařskou prohlídku u zaměstnavatelem určeného lékaře 

- absolvoval psychologické vyšetření u zaměstnavatelem určeného odborníka v případě, 
kdy to vyžaduje povaha pracovního zařazení uchazeče 

- absolvoval ve smyslu vyhlášky číslo 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním 
nemocem, v platném znění, zvláštní očkování proti virové hepatitidě B a byla mu před 
založením pracovního poměru podána nejméně první (u zaměstnanců pomocných 
útvarů, kterými jsou řidič, pradlena) a druhá očkovací látka za předpokladu, že další 
očkování bude ukončeno v předepsaném termínu 

- byl seznámen s právy a povinnostmi, které by pro něho z pracovní smlouvy vyplynuly 
a s pracovními a platovými podmínkami, za nichž má práci konat 

- byl seznámen s povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů 
vztahujících se k práci 

- byl seznámen s právními i ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, které musí při své práci dodržovat 

- byl seznámen s tímto Pracovním řádem MÚSS Plzeň, Organizačním řádem MÚSS 
Plzeň, Kolektivní smlouvou MÚSS Plzeň a s veškerými dalšími vnitřními předpisy 
zaměstnavatele týkajícími se výkonu práce 
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- byl seznámen s aktuálním zněním Standardů kvality sociálních služeb zpracovaných 
pro příslušné pracoviště, na které zaměstnanec nastupuje 

- rozuměl všem právním i ostatním předpisům vztahujících se k jím vykonávané práci. 
 
5. Zaměstnavatel má právo namátkovou kontrolou zkontrolovat připravenost zaměstnance 

k výkonu pracovní činnosti, zejména pak jeho znalosti získané seznámením s jednotlivými 
dokumenty podle bodu 4 tohoto článku. 

 
6. Nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru, či v případě jakékoli 

změny dále uvedených údajů, je zaměstnavatel ve smyslu § 37, odst. 1 zákona číslo 
262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění povinen podat zaměstnanci písemnou 
formou následující informaci. Informace musí obsahovat: 

- jméno, příjmení a adresa zaměstnance 
- název a sídlo zaměstnavatele 
- bližší označení druhu a místa výkonu práce 
- údaj o délce dovolené 
- údaj o výpovědních lhůtách 
- údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení 
- údaj o platu a splatnosti platu 

- údaj o Kolektivní smlouvě včetně označení účastníků této smlouvy. 
 

 
 

Článek 5 
Změny sjednaných pracovních podmínek 

 
1. Sjednaný obsah pracovní smlouvy lze změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel 

a zaměstnanec na jeho změně. Změna musí být provedena písemnou formou 
a podepsána oběma stranami. 

 

 
 

Článek 6 
Převedení na jinou práci 

 
1. Důvody pro převedení zaměstnance na jinou práci se řídí platnými ustanoveními § 41, 

zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. 
 
2. Zaměstnavatel je povinen předem projednat se zaměstnancem důvod převedení na jinou 

práci a dobu, po kterou má převedení trvat. 
 
3. Zaměstnavatel může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby 

na jinou práci, než byla sjednána, jestliže je to třeba k odvrácení mimořádné události, 
nebo jiné hrozící nehody nebo ke zmírnění jejich bezprostředních následků, a to na dobu 
nezbytně nutnou. 

 

4. Jestliže zaměstnavatel zaměstnance převádí na jinou práci, než odpovídá pracovní 
smlouvě, a zaměstnanec s takovým opatřením nesouhlasí, může jej zaměstnavatel převést 
jen po projednání s odborovou organizací. Projednání není třeba, pokud celková doba 
převedení nepřesáhne 21 pracovních dnů v kalendářním roce. 

 
5. Dochází-li převedením zaměstnance ke změně pracovní smlouvy, je zaměstnavatel 

povinen vydat mu písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a o době jeho 
trvání, s výjimkou případů uvedených § 41, odst. 2, písm. c) a § 41, odst. 4 zákona číslo 
262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. 
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Článek 7 
Pracovní cesta a přeložení 

 
1. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance v souladu s § 42, zákona číslo 262/2006 Sb., 

zákoník práce v platném znění na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na 
základě s ním písemně uzavřené dohody, která je zpravidla součástí uzavřené pracovní 
smlouvy. 

 
2. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle písemných pokynů vedoucího 

zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal. 
 
3. Přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní 

smlouvě, je možné pouze s jeho souhlasem a v rámci zaměstnavatele, pokud 
to nezbytně vyžaduje jeho provozní potřeba. 

 
4. Pracovní úkoly přeloženému zaměstnanci ukládá, jeho práci organizuje, řídí a kontroluje 

a pokyny mu k tomuto účelu dává příslušný vedoucí zaměstnanec útvaru, na jehož 
pracoviště byl zaměstnanec přeložen. 

 
5. Pominou-li důvody, pro které byl zaměstnanec převeden na jinou práci nebo byl přeložen 

do jiného místa, než bylo sjednáno, nebo uplynula-li doba, na kterou byla tato změna 
sjednána, zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle pracovní smlouvy, nedohodne-li se s 
ním na změně pracovní smlouvy. 

 
6. Cestovní náhrady zaměstnancům odeslaným na pracovní cestu jsou poskytovány 

na základě vnitřního předpisu organizace, kterým je „Rozhodnutí ředitele MÚSS Plzeň - 
Poskytování cestovních náhrad v MÚSS Plzeň“ v platném znění. 

 
7. Zaměstnanec je povinen vyúčtovat cestovní výdaje do 8mi kalendářních dnů po návratu 

z pracovní cesty na určeném pracovišti ekonomického oddělení MÚSS Plzeň. Určeným 
pracovištěm je ve smyslu tohoto bodu útvar „Účtárna MÚSS Plzeň“. 

 
8. Zároveň s vyúčtováním pracovní cesty je zaměstnanec povinen odevzdat asistentu ředitele 

MÚSS Plzeň zpracovanou cestovní zprávu o uskutečněné pracovní cestě. 
 
9. Zaměstnanec je oprávněn požádat zaměstnavatele o poskytnutí přiměřené zálohy 

na nutné výdaje spojené s pracovní cestou. 
 
10. Zálohu na neuskutečněnou pracovní cestu je zaměstnanec povinen vrátit nejbližší 

pracovní den následující po dni, kdy měla být cesta uskutečněna. 
 
11. Nevyúčtovanou, nebo nevrácenou zálohu strhne zaměstnavatel zaměstnanci při nejbližším 

výplatním termínu z platu, a to i bez jeho souhlasu. 
 

 

 

Článek 8 
Převedení a přeložení na žádost zaměstnance 

 
1. Zaměstnanec může ve smyslu § 45 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném 

znění požádat o převedení na jinou práci nebo pracoviště,  a to písemně a odůvodněně 
(předložení posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb). 
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2. Zaměstnavatel umožní zaměstnanci uvedenému v předchozím bodu tohoto článku 
převedení na jinou práci, resp. přeložení do jiného místa, jakmile mu to dovolí jeho 
provozní možnosti. Přitom musí dbát, aby práce i pracoviště, na které zaměstnance 
převádí, byly pro něho vhodné. 

 
 

Článek 9 
Skončení pracovního poměru 

 
1. Pracovní poměr lze ukončit ve smyslu § 48, zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce 

v platném znění následujícími způsoby: 
- dohodou 
- výpovědí 
- okamžitým zrušením 
- zrušením ve zkušební době 
- uplynutím sjednané doby 
- ukončením pobytu zaměstnance na území České republiky 
- vyhoštěním zaměstnance z území České republiky 
- uplynutím doby, na kterou bylo zaměstnanci vydáno povolení k zaměstnání 

- smrtí zaměstnance. 
 
2. Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele lze použít pouze 

v případech uvedených v § 55, odst. 1 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném 
znění, přičemž za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se 
k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem ze strany zaměstnance je považováno 
mimo jiné zejména: 

- porušení některého z ustanovení § 301 (Zaměstnanci jsou povinni) zákona číslo 
262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění všemi zaměstnanci MÚSS Plzeň nebo 
porušení některého z ustanovení § 302 (Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni) 
zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění vedoucími zaměstnanci 
MÚSS Plzeň, přičemž za vedoucího zaměstnance je považován zaměstnanec, který 
splňuje ustanovení § 11 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

- porušení ustanovení § 106, odst. 4, písm. e (požívání alkoholických nápojů a jiných 
návykových látek na pracovišti) zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném 
znění 

- úmyslné porušení či opakované porušování předpisů vztahujících se 
k zaměstnancem vykonávané práci, a to zejména zákonem stanovených předpisů, 
stanovených pracovních postupů, tohoto Pracovního řádu, Standardů kvality sociálních 
služeb a ostatních vnitřních předpisů zaměstnavatele 

- neomluveně zameškané hodiny v celkovém trvání tří pracovních směn za kalendářní 
rok; přičemž jednotlivá neomluvená zameškání částí jednotlivých směn se sčítají 

- způsobení materiální či morální škody zaměstnavateli zaměstnancem v důsledku jeho 
úmyslného chování 

- odmítnutí podrobit se kontrole a prohlídce prováděné na základě § 248, odst. 2 
(kontrola věcí, které zaměstnanci k zaměstnavateli vnášejí nebo od něho vynášejí) 
zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění 

- odmítnutí podrobit se zjištění uskutečněnému na základě účinnosti § 106, odst. 4, 
písm. i (zjištění, zda zaměstnanec není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových 
látek) zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění 

- neumožnění zaměstnavatelem prováděné kontroly dodržování stanoveného režimu 
a povinností dočasně práce neschopného zaměstnance uskutečněné během prvních 
14-ti kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti ve smyslu § 192, odst. 6 
zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění 
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- nevhodné, neuctivé, na právech vyplývajících z uzavřené Smlouvy o poskytování 
sociální služby omezující a diskriminující chování vůči uživateli sociálních služeb 
poskytovaných MÚSS Plzeň nebo vůči jeho blízkým příbuzným, opatrovníku či 
ostatním uživateli blízkým osobám 

- nevhodné či neuctivé chování a jednání zaměstnance vůči zaměstnavateli, vedoucím 
zaměstnancům zaměstnavatele či ostatním zaměstnancům organizace odporující 
dobrým mravům 

- úmyslné jednání zaměstnance konané v rámci uzavřeného pracovně právního vztahu 
nesoucí znaky především následujících trestných činů: 
• podvod 
• krádež 
• omezování osobní svobody, tíseň (mobbing, bossing, …) 

- nevhodné, neuctivé a diskriminující chování a jednání zaměstnance vůči všem osobám 
vstupujícím a pohybujícím se v objektech zaměstnavatele 

- vykonávání činností charakterizovaných v Článku 18 tohoto Pracovního řádu jako 
„Činnosti zaměstnancům zakázané“ 

 
3. Pro rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance, či ze strany 

zaměstnavatele platí ustanovení § 50 až § 54, zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, 
v platném znění. 

 
4. Výpovědní doba, její začátek a konec se řídí ustanovením § 51 zákona číslo 

262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 
 
5. V průběhu výpovědní doby je zaměstnanec povinen konat pro zaměstnavatele práci 

sjednanou v pracovní smlouvě, nedohodnou-li se obě strany jinak. 
 
6. Zaměstnanci, kterému ve smyslu § 67 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce 

v platném znění vzniká nárok na odstupné, je toto ze strany zaměstnavatele vypláceno 
v nejbližším výplatním termínu, po skončení pracovního poměru, a to ve výši příslušného 
násobku průměrného (měsíčního) výdělku.  

 
7. Zaměstnavatel musí postupovat ve smyslu § 61, zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník 

práce v platném znění a každou výpověď danou zaměstnavatelem nebo okamžité zrušení 
pracovního poměru je povinen projednat s výborem Základní organizace Odborového 
svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky Městského ústavu sociálních služeb 
města Plzně, příspěvková organizace. 

 
8. V případě hromadného propouštění charakterizovaného v § 62, zákona číslo 

262/2006 Sb., zákoník práce, je zaměstnavatel povinen postupovat ve smyslu tohoto 
ustanovení. 

 
9. Ve zkušební době (Čl. 2 bod 12 tohoto Pracovního řádu) mohou zrušit pracovní poměr 

zaměstnavatel i zaměstnanec z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. 
Zaměstnavatel však nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době 
14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance. Pro 
zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu 
nepřihlíží. Pracovní poměr skončí dnem doručení, není-li v něm uveden den pozdější. 
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Článek 10 
Povinnosti při skončení pracovního poměru 

 
1. Při skončení pracovního poměru je nutno splnit ze stran zaměstnavatele i zaměstnance 

povinnosti vyplývající ze skončení pracovního poměru. 
 
2. Zaměstnavatel je při skončení pracovního poměru povinen: 

- požadovat na zaměstnanci řádné předání funkce, svěřených hodnot a vytvořit mu 
k tomu potřebné podmínky 

- požadovat na zaměstnanci splnění všech povinností vyplývajících z jeho závazků 
k zaměstnavateli 

- požadovat na zaměstnanci výstupní pracovnělékařskou prohlídku v případě, že 
vykonával práci na rizikovém pracovišti 

- vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání se všemi potřebnými údaji, a to zejména o: 
- zaměstnání (zda byl zaměstnanec zaměstnáván na základě pracovní smlouvy či 

dohody a jak dlouho pracovní poměr trval) 
- druhu konaných prací 
- dosažené kvalifikaci 
- odpracované době 
- srážkách ze mzdy a v čí prospěch (celková výše pohledávky, výše dosud splacené 

pohledávky a pořadí pohledávek) 
- výši průměrného výdělku 
- způsobu rozvázání pracovního poměru 

- vypracovat na žádost zaměstnance posudek o pracovní činnosti (pracovní posudek) 
a předat mu jej do 15ti dnů od doručení písemného požádání o vydání posudku 
o pracovní činnosti 

- vypořádat své závazky vůči zaměstnanci. 
 
3. Zaměstnanec je povinen: 

- splnit nebo se dohodnout na způsobu splnění povinností vyplývajících z jeho závazků 
k zaměstnavateli 

- odevzdat veškeré přidělené klíče, hesla, kódy, průkazy, doklady a pracovní 
prostředky a pomůcky 

- předat veškeré výsledky své práce vytvořené v pracovním poměru, zejména pak data 
vytvořená pomocí výpočetní techniky 

- podepsat na žádost zaměstnavatele čestné prohlášení konstatující, že vedoucí 
zaměstnanec, jehož pracovní poměr u zaměstnavatele končí, předal zaměstnavateli 
veškeré věci uvedené ve dvou předchozích bodech, že si nepořídil a neodnáší 
z pracovního poměru žádné kopie uvedených věcí 

- podat ve lhůtě nejdříve 2 měsíce před skončením pracovního poměru písemnou 
žádost o vydání pracovního posudku v případě, že o něj žádá 

- v případech stanovených Organizačním řádem MÚSS Plzeň v platném znění, předat 
stanoveným způsobem funkci nebo svěřené hodnoty 

- absolvovat výstupní pracovnělékařskou prohlídku, požaduje-li to zaměstnavatel. 
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Oddíl C 
Pracoviště 

 
Článek 11 

Místo výkonu práce 
 
1.  Místem výkonu práce je u všech zaměstnanců, kterým se zakládá pracovní poměr na 

základě uzavřené pracovní smlouvy počínaje dnem 1. 1. 2007 „Plzeň, MÚSS Plzeň“, čímž 
se rozumí všechny objekty provozované organizací. 

 

 
 

Článek 12 
Vymezení pojmu pracoviště 

 
1. Pracoviště zaměstnance je umístěno v místě výkonu práce. 

 
2. Pracoviště je zaměstnanci vymezeno jeho přímým nadřízeným a slouží pro výkon jeho 

pracovní činnosti. 
 
3. Na základě ustanovení § 81 odst. 3 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném 

znění je zaměstnanec povinen být na začátku pracovní doby již na svém pracovišti 
a odcházet z něho až po skončení pracovní doby. 

 
4. Vzhledem k ustanovení § 78, odst. 1, písm. a) zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce 

v platném znění je zaměstnanec po celou pracovní dobu povinnen vykonávat pro 
zaměstnavatele práci nebo být na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů 
zaměstnavatele. 

 
5. Je zakázáno se zdržovat na pracovištích, která nejsou zaměstnanci určena. 

 

 
 

Článek 13 
Pohyb v místě výkonu práce 

 
1. Zaměstnanci se při příchodu nebo odchodu na a z pracoviště umístěné v zařízení 

zaměstnavatele pohybují pouze po komunikacích v rámci zařízení zaměstnavatelem 
k tomu vymezených. 

 
2. Pohyb na pracovišti je povolen pouze v pracovní době zaměstnance. 

 

 
 

Článek 14 
Přístup na pracoviště 

 
1. Zaměstnanec má přístup na pracoviště pouze v době jemu určené pracovní směny, po 

dobu mimořádné pracovní směny, nebo při povolené přesčasové práci. 
 
2. Mimo svoji pracovní dobu se smí zdržovat na pracovišti pouze se svolením svého 

nadřízeného, na pracovišti je o této skutečnosti veden záznam. 
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Oddíl D 
Práva a povinnosti 

 
Článek 15 

Povinnosti zaměstnavatele 
 

1. Povinnosti zaměstnavatele: 
- nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance 

- zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace 
zaměstnanců, jakož i fyzických osob ucházejících se o zaměstnání 

- dodržovat zásadu poskytování stejného platu a jiných peněžitých plnění a plnění 
peněžité hodnoty, popřípadě odměny za stejnou práci a za práci stejné hodnoty 

- poskytovat zaměstnanci informace v pracovněprávních vztazích a zajišťovat jejich 
projednání s ním 

- seznamovat zaměstnance s právními předpisy vztahujícími se k jemu vykonávané 
práci, s Kolektivní smlouvou a s vnitřními předpisy organizace 

- rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem, který je osobou se zdravotním 
postižením, písemně oznámit příslušnému úřadu práce 

- nesmí zaměstnanci za porušení povinnosti vyplývající mu z pracovněprávního 
vztahu ukládat peněžní postihy ani je od něho požadovat; to se nevztahuje na 
škodu, za kterou zaměstnanec odpovídá 

- nesmí požadovat ani sjednat zajištění závazku v pracovněprávním vztahu, 
s výjimkou konkurenční doložky a srážek z příjmu z pracovněprávního vztahu 

- může dočasně přidělit zaměstnance k výkonu práce k jiné právnické nebo fyzické 
osobě jen podle § 43a, § 307a, § 308 a § 309 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník 
práce v platném znění s výjimkou případů prohlubování nebo zvyšování kvalifikace 
u jiné právnické nebo fyzické osoby (§ 230 odst. 5 a § 231 odst. 3 zákona číslo 
262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění) 

- nesmí zaměstnance jakýmkoliv způsobem postihovat nebo znevýhodňovat proto, 
že se zákonným způsobem domáhá svých práv vyplývajících z pracovněprávních 
vztahů 

- projednat se zaměstnancem nebo na jeho žádost s odborovou organizací stížnost 
zaměstnance na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů. 
Tím není dotčeno právo zaměstnance domáhat se svých práv u soudu 

- seznámit fyzickou osobu s právy a povinnostmi, které by pro ni z pracovní smlouvy, 
popřípadě ze jmenování na pracovní místo vyplynuly, a s pracovními 
podmínkami a podmínkami odměňování, za nichž má práci konat, a povinnostmi, 
které vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která má 
být předmětem pracovního poměru 

- písemně informovat zaměstnance o právech a povinnostech vyplývajících 
z pracovního poměru, a to nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru; 
to platí i o změnách těchto údajů 

- vysílá-li zaměstnance k výkonu práce na území jiného státu, jej předem 
informovat o předpokládané době trvání tohoto vyslání a o měně, ve které mu 
bude vyplácen plat 

- přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou 
práci plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní 
pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené 
vnitřním předpisem 

- předkládat odborové organizaci ve lhůtách s ní dohodnutých zprávy o nově 
vzniklých pracovních poměrech 

- převést zaměstnance na jinou práci za podmínek uvedených v § 41 zákona číslo 
262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění 
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- předem projednat s odborovou organizací výpověď nebo okamžité zrušení 
pracovního poměru 

- v případě hromadného propouštění ve smyslu § 62 zákona číslo 262/2006 Sb., 
zákoník práce v platném znění před dáním výpovědí jednotlivým zaměstnancům 
o svém záměru včas, nejpozději 30 dnů předem, písemně informovat odborovou 
organizaci 

- písemně informovat příslušný úřad práce o opatřeních přijatých v souvislosti 
s hromadným propouštěním, zejména o důvodech těchto opatření, o celkovém 
počtu zaměstnanců, o počtu a struktuře zaměstnanců, jichž se tato opatření mají 
týkat, o období, v jehož průběhu dojde k hromadnému propouštění, o navržených 
hlediscích pro výběr propouštěných zaměstnanců a o zahájení jednání s odborovou 
organizací 

- prokazatelně doručit příslušnému úřadu práce písemnou zprávu o svém rozhodnutí 
o hromadném propouštění a výsledcích jednání s odborovou organizací nebo s 
radou zaměstnanců. Ve zprávě je povinen dále uvést celkový počet zaměstnanců 
a počet a profesní složení zaměstnanců, jichž se hromadné propouštění týká; 
jedno vyhotovení této zprávy doručí odborové organizaci 

- sdělit zaměstnanci den doručení písemné zprávy zaměstnavatele úřadu práce 
podle § 63 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění 

- vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance 
nejpozději 2 týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena 

- poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci 
na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut 

- rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny 
a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu stanovenou § 90 
zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění 

- rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu 
v souladu s ustanovením § 92 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném 
znění 

- zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci byl vyšetřen lékařem, poskytovatelem 
pracovnělékařských služeb v případech stanovených § 94 zákona číslo 
262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění 

- zajišťovat pro zaměstnance pracující v noci přiměřené sociální zajištění, zejména 
možnost občerstvení 

- pracoviště, na kterém se pracuje v noci, vybavit prostředky pro poskytnutí první 
pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou 
pomoc 

- vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci odpracované pracovní doby, práce 
přesčas, noční práce, doby v době pracovní pohotovosti 

- na žádost zaměstnance umožnit zaměstnanci nahlédnout do jeho účtu pracovní 
doby nebo evidence pracovní doby a do jeho účtu mzdy a pořizovat si z nich 
výpisy, popřípadě stejnopisy na náklady zaměstnavatele 

- předem projednat s odborovou organizací opatření týkající se hromadné úpravy 
pracovní doby, práce přesčas, možnost nařizovat práci ve dnech pracovního klidu 
a noční práci se zřetelem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

- zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika 
možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce 

- plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce 
a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci pro všechny zaměstnance na pracovišti 

- zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, 
koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci 
dalšího zaměstnavatele 
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- dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci o rizicích 
a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů působících na jeho 
pracovištích 

- zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech fyzických osob, které se 
s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích 

- vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky 
vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření 
k předcházení rizikům 

- soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí 
a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění 
vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět 
taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně 
rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu 
jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší 

- pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 
stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových 
faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení 
rizikových faktorů podle prováděcího právního předpisu 

- vyhodnotit a přijmout opatření k omezení působení rizik není-li možné je odstranit 
tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno 

- zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet 
zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména 
zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky 
a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců 

- přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost 
a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních 
podmínek 

- nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž 
náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti 

- informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce 
zařazena 

- zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem 
vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, kteří se podrobili 
zvláštnímu očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze 

- sdělit zaměstnancům jméno poskytovatele pracovnělékařských služeb a jakým 
druhům očkování č i  jakým preventivním pracovnělékařským prohlídkám a 
vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit 
zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu 
stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného správního 
orgánu, který lékařský posudek přezkoumává 

- nahradit zaměstnanci, který se podrobí, vyšetření nebo ošetření případnou ztrátu 
na výdělku, a to ve výši průměrného výdělku 

- zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu 
určitou, dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik 
a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce 
a pracoviště 

- zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho 
pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, 
zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických 
osob v případě mimořádných událostí 

- umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti se 
zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
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- zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci 
- zajistit dodržování zákazu kouření na všech pracovištích a v jiných prostorách, 

kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci 

- zajistit vždy při přijetí zaměstnance, při jeho převedení, přeložení nebo změně 
pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení nebo změně 
pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů dostatečné informace 
a pokyny pro zaměstnance a vést o nich dokumentaci 

- zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady 
a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se 
k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je 
práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování 

- těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním 
- matkám do konce devátého měsíce po porodu přizpůsobovat na pracovišti 
prostory pro jejich odpočinek 

- pro zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením, zajišťovat na svůj 
náklad technickými a organizačními opatřeními, zejména potřebnou úpravu 
pracovních podmínek, úpravu pracovišť, zřízení chráněných pracovních míst 
a dílen, zaškolení nebo zaučení těchto zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace 
při výkonu jejich pravidelného zaměstnání 

- není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní 
ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, poskytnout zaměstnancům 
osobní ochranné pracovní prostředky 

- poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na základě 
rozsahu znečištění kůže a oděvu 

- udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu a kontrolovat 
jejich používání 

- objasnit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu za účasti zaměstnance, pokud 
to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové 
organizace a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění 
příčin a okolností vzniku pracovního úrazu 

- vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech 

- vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž 
následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 
3 kalendářní dny, nebo k úmrtí zaměstnance 

- ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím 
- přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů 

- umožnit odborové organizaci účast při jednáních týkajících se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci anebo jim poskytnout informace o takovém jednání, 
vyslechnout jejich informace, připomínky a návrhy na přijetí opatření týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména návrhy na odstranění rizik nebo 
omezení působení rizik, která není možno odstranit, projednat podstatná opatření 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vyhodnocení rizik, přijetí 
a provádění opatření ke snížení jejich působení, výkon prací v kontrolovaných 
pásmech a zařazení prací do kategorií podle zvláštního právního předpisu 

- informovat odborovou organizaci o zaměstnancích určených k organizování 
poskytnutí první pomoci, k zajištění přivolání lékařské pomoci, hasičského 
záchranného sboru a Policie České republiky a k organizování evakuace 
zaměstnanců, výběru a zajišťování preventivní pracovnělékařské péče 
poskytovatelem pracovnělékařských služeb, určení odborně způsobilé fyzické osoby 
k prevenci rizik podle zvláštního právního předpisu a každé další záležitosti, která 
může podstatně ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

- organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou 
organizací nebo zástupcem zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat 
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- zajistit školení zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
odborové organizace umožňující mu řádný výkon jeho funkce a zpřístupnit mu 
právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a doklady o vyhledávání a vyhodnocení rizik, opatřeních k odstranění rizik 
a k omezení jejich působení na zaměstnance a k vhodné organizaci bezpečnosti 
a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, evidenci a hlášení pracovních úrazů 
a uznaných nemocí z povolání, výkonu kontroly a opatřeních orgánů, kterým 
přísluší výkon kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci podle 
zvláštních právních předpisů 

- umožnit zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odborové 
organizace přednést své připomínky při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon 
kontroly podle zvláštních právních předpisů 

- organizovat školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, určit odborně způsobilou fyzickou osobu k prevenci 
rizik podle zvláštního právního předpisu 

- vydat zaměstnanci v den nástupu do práce platový výměr, který musí mít 
písemnou formu 

- v platovém výměru uvést údaje o platové třídě a platovém stupni, do nichž je 
zaměstnanec zařazen, a o výši platového tarifu a ostatních pravidelně měsíčně 
poskytovaných složek platu a o termínu a místu výplaty. Dojde-li ke změně výše 
některé složky platu uvedené v platovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto 
skutečnost zaměstnanci písemně oznámit včetně uvedení důvodů, a to nejpozději 
v den, kdy změna nabývá účinnosti 

- poskytovat do Informačního systému o platech údaje o prostředcích na platy a na 
odměny za pracovní pohotovost, průměrných výdělcích a o osobních údajích 
zaměstnanců ovlivňujících výši platu v rozsahu a způsobem, který stanoví vláda 
nařízením 

- na žádost zaměstnance při výplatě mzdy nebo platu, popřípadě jiných peněžitých 
plnění ve prospěch zaměstnance, po provedení případných srážek ze mzdy nebo 
z platu poukázat částku určenou zaměstnancem na svůj náklad a nebezpečí na 
jeden účet zaměstnance u banky nebo spořitelního či úvěrního družstva, a to 
nejpozději poslední pracovní den předcházející pravidelnému termínu výplaty 
mzdy nebo platu, pokud se zaměstnancem písemně nesjedná pozdější termín 

- poskytovat zaměstnanci náhradu výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem 
práce, v rozsahu a za podmínek stanovených v části sedmé zákona 
číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění 

- písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem zaměstnavatelem 
určenou dobu čerpání dovolené  

- nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, že 
zaměstnavatel změnil jemu určenou dobu čerpání dovolené nebo že ho odvolal 
z dovolené 

- určit zaměstnanci čerpání alespoň 4 týdnů dovolené v kalendářním roce, ve kterém 
mu právo na dovolenou vzniklo, pokud jeho pracovní poměr k témuž 
zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok a má-li alespoň na 4 týdny dovolené 
právo 

- vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce; 
za tím účelem zajišťují zejména zřízení, údržbu a zlepšení zařízení pro 
zaměstnance, zlepšení vzhledu a úpravy pracovišť, vytváření podmínek pro 
uspokojování kulturních, rekreačních a tělovýchovných potřeba zájmů 
zaměstnanců, preventivní pracovnělékařskou péči prostřednictvím poskytovatele 
pracovnělékařských služeb 

- zajistit bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů, které zaměstnanci 
obvykle nosí do zaměstnání 

- zaškolit nebo zaučit zaměstnance, který vstupuje do zaměstnání bez kvalifikace 
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- zaškolit nebo zaučit zaměstnance, který přechází z důvodů na straně 
zaměstnavatele na nové pracoviště nebo na nový druh práce 

- umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování 

- zaměstnávat fyzické osoby se zdravotním postižením a vytvářet pro ně potřebné 
pracovní podmínky 

- přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň 
a zaměstnanců pečujících o děti 

- poskytnout zaměstnankyni, která kojí své dítě, kromě přestávek v práci zvláštní 
přestávky ke kojení 

- vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností 
mladistvých zaměstnanců též zvláštní úpravou jejich pracovních podmínek 

- vést seznam mladistvých zaměstnanců, kteří jsou u něj zaměstnáni 

- zabezpečit na své náklady, aby mladiství zaměstnanci byli vyšetřeni lékařem, 
poskytovatelem pracovnělékařských služeb před vznikem pracovního poměru a 
před převedením na jinou práci a pravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát 
ročně 

- zajišťovat svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby mohli řádně plnit 
své pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku; zjistí-li závady, je povinen 
učinit opatření k jejich odstranění 

- prokázat zavinění zaměstnance, s výjimkou případů uvedených v § 252 a § 255 
zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění 

- nahradit zaměstnanci škodu, a to v penězích, pokud škodu neodčiní uvedením 
v předešlý stav 

- v případech týkajících se všech nebo většího počtu zaměstnanců působí-li u něj 
více odborových organizací, kdy zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném 
znění nebo zvláštní právní předpisy vyžaduje informování, projednání, souhlas 
nebo dohodu s odborovou organizací, plnit tyto povinnosti vůči všem odborovým 
organizacím 

- informovat odborovou organizaci o vývoji mezd nebo platů, průměrné mzdy nebo 
platu a jejích jednotlivých složek včetně členění podle jednotlivých profesních 
skupin a o záležitostech uvedených v § 279 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník 
práce v platném znění 

- projednat s odborovou organizací ekonomickou situaci zaměstnavatele, množství 
práce a pracovní tempo, změny organizace práce, systém odměňování 
a hodnocení zaměstnanců, systém školení a vzdělávání zaměstnanců, opatření 
k vytváření podmínek pro zaměstnávání fyzických osob, zejména mladistvých, 
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 a záležitosti uvedené v § 280 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník 
práce v platném znění 

- při určení množství požadované práce a pracovního tempa vzít v úvahu 
fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnance, předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a čas na přirozené potřeby, jídlo a oddech. 
Množství požadované práce a pracovní tempo je možné určit normou spotřeby 
práce 

- zaměstnance seznámit s vydáním, změnou nebo zrušením vnitřního předpisu 
nejpozději do 15 dnů. Vnitřní předpis musí být všem zaměstnancům 
zaměstnavatele přístupný a musí být u zaměstnavatele uschován po dobu 10 let 
ode dne ukončení doby jeho platnosti. 

- při skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti vydat 
zaměstnanci potvrzení o zaměstnání 

- požádá-li zaměstnanec zaměstnavatele o vydání posudku o pracovní činnosti 
(pracovní posudek) vydat tento posudek do 15 dnů zaměstnanci 
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- informovat odborovou organizaci před přechodem práv a povinností 
z pracovněprávních vztahů k jinému zaměstnavateli o této skutečnosti a projednat 
s nimi za účelem dosažení shody stanovené nebo navrhované datum převodu, 
důvody převodu, právní, ekonomické a sociální důsledky převodu pro 
zaměstnance a připravovaná opatření ve vztahu k zaměstnancům 

- poskytnout zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna 
nemoc z povolání náhradu za ztrátu na výdělku, bolest a ztížení společenského 
uplatnění, účelně vynaložené náklady spojené s léčením a za věcnou škodu. 

 
 

Článek 16 
Povinnosti zaměstnance 

 
1. Zaměstnanec je povinen: 

- podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené 
týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního 
poměru 

- být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení směny 

- podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, 
a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou 
účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

- dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost 
a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně 
opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních 
předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance 

- účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí 

- podrobit se preventivním pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním 
stanoveným zvláštními právními předpisy 

- dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného 
chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele 

- dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní 
prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná 
zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu 

- v případech stanovených vnitřním předpisem používat zaměstnavatelem stanovený 
nebo jednotný pracovní oděv 

- nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích 
zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich 
vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách 
zaměstnavatele 

- oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na 
pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit 
bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné 
události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických 
zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení 

- s ohledem na druh jím vykonávané práce se podle svých možností podílet na 
odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon 
kontroly podle zvláštních právních předpisů 

- bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní 
úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, 
popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při 
objasňování jeho příčin 

- podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného 
zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek 
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a po provedeném zjištění potvrdit výsledek připojením svého podpisu pod Protokol 
o provedeném zjištění. Oprávněným vedoucím zaměstnancem ve smyslu tohoto 
ustanovení jsou: 
- pro celou organizaci 

- ředitel organizace 
- referent BOZP 

- referent vnitřní kontroly 

- člen výboru Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální 
péče České republiky Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, 
příspěvková organizace 

- pro jednotlivé útvary MÚSS Plzeň zaměstnanci zařazení jako vedoucí útvarů 
- „Vnitřní kontrola“ 
- „Ekonomické oddělení“ 
- „Účtárna“ 
- „Personální oddělení“ 
- „Správa majetku“ 
- „Doprava a služby“ 
- „Domov se zvláštním režimem „Sněženka“, Klatovská třída 1892/145, 

Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00, Plzeň“ 
- „Zdravotní péče služba Domova se zvláštním režimem „Sněženka“, 

Klatovská třída 1892/145, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00, Plzeň“ 
- „Sociální služba Domova se zvláštním režimem „Sněženka“, Klatovská třída 

1892/145, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň“ 
- „Domov se zvláštním režimem „Čtyřlístek”, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 – 

Severní Předměstí, 323 00 Plzeň“ 
- „Sociální služba Domova Sociální služba se zvláštním režimem „Čtyřlístek“, 

Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 – Severní Předměstí, 323 00 Plzeň – Skupina 1“ 
- „Sociální služba Domova se zvláštním režimem „Čtyřlístek“, Kotíkovská 

649/15, Plzeň 1 – Severní Předměstí, 323 00 Plzeň – Skupina 2“ 
- „Sociální služba Domova se zvláštním režimem „Čtyřlístek“, Kotíkovská 

649/15, Plzeň 1 – Severní Předměstí, 323 00 Plzeň – Skupina 3“ 
- „Sociální služba Domova se zvláštním režimem „Čtyřlístek“, Kotíkovská 

649/15, Plzeň 1 – Severní Předměstí, 323 00 Plzeň – Skupina 4“ 
- „Sociální služba Domova se zvláštním režimem „Čtyřlístek“, Kotíkovská 

649/15, Plzeň 1 – Severní Předměstí, 323 00 Plzeň – Skupina 5“ 
- „Zdravotní služba Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek“, Kotíkovská 

649/15, Plzeň 1 – Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 
-  „Provozní oddělení Bory, Bolevec a Doubravka“ 
- „Provozní oddělení Lochotín“ 
- „Stravovací provoz Lochotín“ 
- „Prádelna Lochotín“ 
- „Domov se zvláštním režimem „Petrklíč”, Západní 1315/7, Plzeň 1 – Bolevec, 

323 00 Plzeň“ 
- „Zdravotní péče služba Domova se zvláštním režimem „Petrklíč”, Západní 

1315/7, Plzeň 1 – Bolevec, 323 00 Plzeň – Skupina 1“  
- „Sociální služba Domova se zvláštním režimem „Petrklíč“, Západní 1315/7, 

Plzeň 1 – Bolevec, 323 00 Plzeň – Skupina 1“ 
- „Sociální služba Domova se zvláštním režimem „Petrklíč“, Západní 1315/7, 

Plzeň 1 – Bolevec, 323 00 Plzeň“ – Skupina 2“ 
- „Pečovatelská a ošetřovatelská služba, Klatovská třída 777/90, Plzeň 3  

– Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň“ 
- „Okrsek pečovatelské služby 1“ 
- „Okrsek pečovatelské služby 2“ 
- „Okrsek pečovatelské služby 3“ 
- „Okrsek pečovatelské služby 4“ 
- „Nestátní zdravotnické zařízení Domácí péče, Klatovská třída 777/90, 

Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň“ 
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- „Vyvařovna pro důchodce, Macháčkova 906/47, Plzeň 3 – Skvrňany, 
318 00 Plzeň“ 

- „Domov pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“, Rabštejnská 
1618/29, Plzeň 1 – Bolevec, 323 00 Plzeň“ 

- „Výchova Domova pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“, 
Rabštejnská 1618/29, Plzeň 1 – Bolevec, 323 00 Plzeň“ 

- „Denní stacionář „Jitřenka“, Zábělská 5/43, Plzeň 4 – Doubravka, 
312 00 Plzeň“ 

- bez zbytečného odkladu oznámit zaměstnavateli změnu skutečnosti, která je rozhodná 
pro poskytnutí cestovní náhrady 

- umožnit zaměstnavateli kontrolu dodržování povinností spojených s uznáním 
zaměstnance dočasně práce neschopným v období prvních 14 kalendářních dnů 
dočasné pracovní neschopnosti (stanovený režim dočasně práce neschopného 
pojištěnce, povinnost zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah 
povolených vycházek) 

- prokázat zaměstnavateli překážku v práci na straně zaměstnance 

- vrátit vyplacenou náhradu mzdy nebo platu za dovolenou nebo její část, na niž ztratil 
právo, popřípadě, na niž mu právo nevzniklo 

- prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce 

- povinnost nahradit náklady zvýšení nebo prohloubení kvalifikace, nesplní-li 
zaměstnanec svůj závazek z kvalifikační dohody 

- počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku ani k bezdůvodnému 
obohacení. Hrozí-li škoda, je povinen na ni upozornit nadřízeného vedoucího 
zaměstnance. V případě prevenci a vzniku škod platí následující pravidla: 

- svršky a osobní věci ukládat na obvyklém, k tomu určeném místě a řádně je 
zabezpečit proti odcizení, nebo poškození, 

- zaměstnavatel neodpovídá za větší peněžní částky, klenoty a jiné cennosti, pokud 
nebyly převzaty zaměstnavatelem do úschovy, 

- nepoužívat jakýkoli majetek zaměstnavatele pro soukromé účely bez předchozího 
písemného povolení ředitele organizace, 

- zakročit, je-li k odvrácení škody hrozící zaměstnavateli neodkladně třeba zákroku 

- nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu podle § 250 zákona číslo 262/2006 Sb., 
zákoník práce v platném znění, a to v penězích, jestliže neodčiní škodu uvedením 
v předešlý stav 

- pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané 
v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci 

- využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit 
kvalitně a včas pracovní úkoly 

- dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní 
předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni 

- řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat 
majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat 
v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele 

- dodržovat podmínky pro zachování obchodního tajemství a ochrany proti nekalé 
soutěži dle obchodního zákoníku 

- zachovávat mlčenlivost o osobních údajích zaměstnanců i uživatelů. Osobním 
údajem je ve smyslu tohoto ustanovení kromě jiného též informace o platu 
zaměstnance včetně jeho jednotlivých složek 

- řídit se zásadami slušného chování a vystupování na pracovišti, stejně tak při 
jednání s externími subjekty, které souvisí s výkonem práce 

- ohlašovat zaměstnavateli veškeré změny týkající se údajů jeho osoby evidovaných 
zaměstnavatelem, případně jeho rodinných příslušníků, a to průkazným způsobem 
na interním formuláři „Změnové hlášení osobních údajů“ 

- bez zbytečného odkladu skončit výdělečnou činnost způsobem vyplývajícím pro její 
skončení z příslušných právních předpisů, jestliže zaměstnavatel odvolá souhlas 
s výkonem výdělečné činnosti, která je shodná s předmětem činnosti.  
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Článek 17 
Povinnosti vedoucích zaměstnanců 

 
1. Vedoucí zaměstnanec je povinen: 

- řídit se v plné míře ustanoveními předchozího článku tohoto Pracovního řádu MÚSS 
Plzeň 

- řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a pravidelně hodnotit jejich 
pracovní výkonnost a pracovní výsledky, přičemž k ocenění práce zaměstnanců 
používá jak finanční, tak morální stimuly 

- co nejlépe organizovat práci 

- vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci 

- zabezpečovat rovný přístup k zaměstnancům ve smyslu zákona číslo 262/2006 Sb., 
zákoník práce v platném znění 

- vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců 
- zabezpečovat na svém řízeném úseku dodržování právních a vnitřních předpisů 

- zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele 

- zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle platné Přílohy číslo 1 Kolektivní 
smlouvy a pracovních smluv a diferencovat plat zaměstnanců podle jejich výkonnosti 
a zásluh o konečné výsledky práce řízeného útvaru i celé organizace 

- vést zaměstnance k dodržování právních předpisů a ostatních předpisů vztahujících 
se k vykonávané práci, oceňovat jejich iniciativu a pracovní úsilí, zajišťovat, aby 
nedocházelo k porušování právních předpisů a ostatních předpisů vztahujících se 
k vykonávané práci a k neplnění povinností 

- zabezpečovat přijetí včasných a účinných opatření k ochraně majetku 
zaměstnavatele a uživatelů sociálních služeb 

- pravidelně seznamovat podřízené zaměstnance s právními předpisy a s ostatními 
předpisy vztahujícími se k vykonávané práci. 

 
 

Článek 18 
Činnosti zaměstnancům zakázané 

 
2. Zaměstnancům je zakázáno: 

- vzdalovat se bez povolení přímého nadřízeného zaměstnance ze svého pracoviště 
v pracovní době, nebo se svévolně pohybovat na jiném pracovišti 

- zdržovat se na pracovišti nebo v objektech organizace mimo pracovní dobu a mimo 
dobu nutnou k provedení osobní hygieny, k úklidu pracoviště a k cestě na pracoviště 
a z pracoviště 

- vjíždět osobními vozidly do objektů zaměstnavatele, toto ustanovení se nevztahuje 
na služební vozidla zaměstnavatele a osobní vozidla zaměstnanců,  se kterými je 
vykonávána ředitelem organizace povolená pracovní cesta  

- provozovat v pracovní době v objektech organizace jakoukoliv jinou výdělečnou 
činnost, nebo činnost související s činností politických stran a hnutí, vylepovat 
a roznášet či jiným způsobem distribuovat v zařízeních zaměstnavatele tiskoviny 
a letáky 

- používat bez povolení ředitele organizace zařízení telekomunikační techniky 
a veškerých prvků informačních technologií pro soukromé účely 

- používat bez písemného povolení ředitele organizace pomůcek, předmětů, nářadí, 
nástrojů, strojů, zařízení a jiného majetku zaměstnavatele k soukromým účelům, ani 
je odnášet a manipulovat s nimi mimo pracoviště 

- požívat alkoholické nápoje, nebo návykové látky na pracovišti a v ostatních 
prostorách zaměstnavatele, nevstupovat na pracoviště a do ostatních prostor 
zaměstnavatele pod jejich vlivem 

- zdržovat se na pracovišti nebo v objektech organizace pod vlivem alkoholu nebo 
návykových látek 
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- kouřit na pracovišti a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také 
nekuřáci 

- poskytovat bez předchozího souhlasu ředitele MÚSS Plzeň informace o činnosti 
organizace veřejnoprávním mediím a ostatní veřejnosti, např. jejich publikováním 
na sociálních sítích  

- používat bez povolení v objektech organizace soukromou filmovou, audio, video a 
jinou záznamovou či výpočetní techniku a pořizovat či publikovat fotografie uživatelů či 
zaměstnanců bez jejich písemného souhlasu či způsobem, který poškozuje jejich práva 
či poškozuje pověst zaměstnavatele 

- vnášet do objektů organizace předměty, u nichž by mohla vzniknout pochybnost, zda 
nebyly v objektech odcizeny, opraveny nebo upraveny, kromě věcí osobní potřeby 

- uplatnit v rámci výkonu práce jakoukoli formu přímé či nepřímé diskriminace, a to jak 
mezi zaměstnanci, tak ve vztahu zaměstnanec – uživatel sociální služby či 
zaměstnanec – blízká osoba uživatele sociální služby 

- manipulovat se svěřenými klíči a osobními elektronickými kartami docházkového 
systemu takovým způsobem, že by mohlo dojít ke zneužití druhou či nepovolanou 
osobou 

- poskytovat jakékoli informace o stavu uživatele či o průběhu poskytované sociální 
služby cizím osobám v případech, kdy k tomuto nejsou zaměstnavatelem pověřeni 
a na základě platných ustanovení zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
respektive zákona číslo 372/2011 Sb., o zdravotních službách ze zákona oprávněni 

- jakýmkoli svévolným způsobem omezovat oprávněné nároky uživatelů sociální služby, 
zejména pak v oblasti stravování a poskytované zdravotní a sociální péče 

- pracovat se stroji a přístroji, k jejichž obsluze nebyl zaměstnanec proškolen 

- odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní či ochranné značení nebo prvky 
orientačního systému; odstraňovat bezpečnostní kryty či obdobné mechanismy 
na stroji či přístroji 

- přihlašovat se do softwarových aplikací pod přístupovými údaji jiného zaměstnance 
(netýká se uživatele s přidělenými právy na úrovni administrátora) 

- seznamovat neoprávněné osoby s jakýmikoliv osobními údaji zaměstnanců a klientů, 
se kterými zaměstnanec disponuje při výkonu své práce 

- používat v nadměrné míře soukromý mobilní telefon (telefonování, psaní SMS, účast 
na sociálních sítích, sluchátka – poslech hudby aj.) při výkonu své práce s výjimkou 
pracovní přestávky 

- dobíjet na pracovišti soukromou techniku (telefon, tablet apod.) 
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Oddíl E 
Pracovní doba 

 
Článek 19 

Délka pracovní doby 
 
1. Pracovní dobou je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele 

práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů 
zaměstnavatele. 

 
2. Délka týdenní pracovní doby na jednotlivých úsecích MÚSS Plzeň je následující 

- 37,50 hodin pro zaměstnance s nepřetržitým pracovním režimem 
- 38,75 hodin pro zaměstnance s dvousměnným pracovním režimem 

- 40,00 hodin pro ostatní zaměstnance. 
 
3. Délka pracovní doby zaměstnanců mladších 16 let činí 30,00 hodin týdně s rovnoměrným 

rozložením 6 hodin denně. 
 
4. Pracovní doba ve smyslu § 81, odst. 3 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném 

znění začíná a končí na pracovišti. 
 
5. Do pracovní doby nespadá doba potřebná na osobní hygienu a převlékání. 

 

 
 

Článek 20 
Rozvržení pracovní doby do pracovních směn 

 
1. Směnou je část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen 

na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat. 
 
2. Dobou odpočinku je doba, která není pracovní dobou. 

 
3. Dvousměnným pracovním režimem je režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně 

pravidelně střídají ve 2 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. 
 
4. Třísměnným pracovním režimem je režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně 

pravidelně střídají ve 3 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. 
 
5. Nepřetržitým pracovním režimem je režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně 

pravidelně střídají ve směnách v nepřetržitém provozu zaměstnavatele v rámci 24 hodin 
po sobě jdoucích. 

 
6. Nepřetržitým provozem je provoz, který vyžaduje výkon práce 24 hodin denně po 7 dnů 

v týdnu. 
 
7. Prací přesčas je 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. 
U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou 
týdenní pracovní dobu; těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. Prací 
přesčas není, napracovává-li zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní 
pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost. 
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8. Týdnem je každé období na sebe navazujících 7 dnů. 
 
9. Noční prací je práce konaná v noční době; noční doba je doba mezi 22. a 6. hodinou. 
 

10. Pracovní dobu pro jednotlivá pracoviště rozvrhuje zaměstnavatel, který určí začátek 
a konec směn. 

 
11. Při rovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny nesmí délka směny 

přesáhnout 9 hodin. 
 
12. Při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby nesmí délka směny přesáhnout 12 hodin. 

 
13. Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit 

s ním zaměstnance nejpozději 2 týdny, na něž je pracovní doba nerovnoměrně 
rozvržena. 

 
14. V zájmu lepšího využití pracovní doby vedoucích a administrativních zaměstnanců 

je možné využít pružnou pracovní dobu. Jestliže je uplatněno pružné rozvržení pracovní 
doby při rovnoměrném rozvržení, musí být měsíční fond pracovní doby naplněn v každém 
měsíci. 

 
15. Při pružném rozvržení pracovní doby si zaměstnanec volí sám začátek, popřípadě i konec 

pracovní doby v jednotlivých dnech v rámci časových úseků stanovených 
zaměstnavatelem (dále jen „volitelná pracovní doba”). Mezi dva úseky volitelné pracovní 
doby je vložen časový úsek, v němž je zaměstnanec povinen být na pracovišti (dále jen 
„základní pracovní doba”). 

 
16. Začátek a konec základní pracovní doby, při využití pružné pracovní doby, určuje 

zaměstnavatel na 9,00, respektive na 14,00 hodin. 
 
17. Volitelnou pracovní dobu, při využití pružné pracovní doby, určuje zaměstnavatel tak, 

že její začátek stanovuje na 5,00 hodin a konec na 17,00 hodin. 
 
18. O uplatnění pružné pracovní doby, je zaměstnanec povinen písemně požádat svého 

přímého nadřízeného vedoucího zaměstnance. 
 
19. Pružnou pracovní dobu smí zaměstnanec uplatnit až po písemném souhlasu 

zaměstnavatele, přičemž tento vydaný písemný souhlas je založen v osobním spisu 
zaměstnance. 

 
20. Zaměstnavatel má právo souhlas s uplatněním pružné pracovní doby vydaný ve smyslu 

předchozího bodu tohoto článku kdykoli zaměstnanci odebrat. 
 
21. Zaměstnavatel může se zaměstnancem z provozních důvodů sjednat v pracovní smlouvě 

kratší než stanovenou týdenní pracovní dobu. 
 
22. Kratší než stanovenou týdenní pracovní dobu lze se zaměstnancem ze zdravotních nebo 

jiných vážných důvodů na jeho straně sjednat na základě jeho písemné žádosti. 
 
23. Kratší pracovní doba nemusí být rozvržena na všechny pracovní dny. 

 
24. Začátky a konce pracovní doby, rozvržení denní pracovní doby a termíny přestávek 

v práci na jídlo a oddech pro jednotlivé útvary, respektive pro jednotlivá pracoviště jsou 
uvedeny v části II. Rozvržení pracovní doby tohoto Pracovního řádu MÚSS Plzeň.  
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25. Zaměstnanec je povinen nastoupit na plánovanou směnu dle rozpisu směn 
zpracovaného pro příslušné časové období (zpravidla jeden měsíc) a konkrétní 
pracoviště. 

 

26. Zaměstnanci, který bez jakéhokoli důvodu nenastoupil na plánovanou směnu nebo 
se dostavil na plánovanou směnu se značným zpožděním (delší než 1 hodina) 
či bezdůvodně opustil pracoviště na dobu delší, než 1 hodina v rámci určené pracovní 
doby bude zaměstnavatelem udělena neomluvená absence v délce rovnající se jeho 
nepřítomnosti na pracovišti. 

 

 
 

Článek 21 
Využití a evidence pracovní doby 

 
1. Zaměstnanec je povinen se dostavit na pracoviště před začátkem pracovní doby tak, aby 

práci mohl zahájit na počátku směny. 
 

2. Z pracoviště je zaměstnanec povinen odejít až po konci směny. 
 

3. Množství práce a pracovní tempo určuje zaměstnavatel po projednání s odborovou 
organizací poté,  c o  vzal v úvahu fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnance, 
předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a čas na přirozené potřeby, 
jídlo a oddech. 

 
4. Svůj příchod a odchod vyznačí zaměstnanec předepsaným způsobem osobní 

elektronickou kartou na docházkové čtečce instalované na pracovišti. 
 

5. Zaměstnanec je povinen provést prostřednictvím osobní elektronické karty záznam 
na docházkové čtečce vždy v okamžiku zahájení (příchod na pracoviště), ukončení 
pracovní doby (odchod z pracoviště) a v případě jakéhokoli přerušení práce, 
a to výhradně osobně. Předčasné či opožděné záznamy osobní elektronickou kartou 
na docházkové čtečce nebudou ze strany zaměstnavatele akceptovány. 

 
6. Na základě přístupových práv do programu evidence docházky je elektronická evidence 

docházky zaměstnance během jeho pracovní doby k dispozici pro případnou kontrolu 
jeho přímému nadřízenému a všem v rámci organizační struktury výše zařazeným 
vedoucím zaměstnancům zaměstnavatele. 

 
7. Pokud zaměstnanec zahajuje nebo končí pracovní směnu jinak,  než je stanoveno (při 

pozdním příchodu, předčasném odchodu, přerušení směny apod.), pak časové údaje 
o těchto nepravidelných příchodech, odchodech a přerušeních se zaznamenává pomocí 
osobní elektronické docházkové karty na docházkové čtečce s přesností na minuty.  

 
8. Pro zpracování osobní elektronické evidence docházky zaměstnance se neodpracované 

části směny z důvodu pozdního příchodu, předčasného odchodu, přerušení směny apod. 
nepočítají v minutách, ale zaokrouhlí se směrem „nahoru“ na celé čtvrthodiny za každou 
takto započatou čtvrthodinu a pracovní den. 

 
9. Pozdní příchod na pracoviště, předčasný odchod z pracoviště, každé neoprávněné 

opuštění pracoviště a přerušení práce bez vyznačení osobní elektronickou kartou 
zaměstnancem na docházkové čtečce se považuje za zaměstnancem neodpracovanou 
pracovní dobu. 
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10. O způsobu náhrady neodpracované pracovní doby ve smyslu předchozího bodu tohoto 
článku Pracovního řádu MÚSS Plzeň je oprávněn rozhodnout příslušný vedoucí 
zaměstnanec. 

 
11. Nedojde-li ze strany zaměstnance k náhradě neodpracované pracovní doby ve smyslu 

dvou předchozích bodů tohoto článku Pracovního řádu MÚSS Plzeň je nepřítomnost 
zaměstnance považována za neomluvenou absenci.  
 

12. Na základě údajů získaných prostřednictvím výše popsaných postupů v tomto článku 
Pracovního řádu MÚSS Plzeň v příslušném kalendářním měsíci je první pracovní den po 
jeho skončení zpracován v písemné podobě „Měsíční výkaz zaměstnance“, který je 
zaměstnancem a jeho přímým nadřízeným vedoucím zaměstnancem podepsán, čímž je 
ztrvzena jeho správnost a který následně slouží jako podklad pro zpracování platu za 
příslušný kalendářní měsíc. 

 

 

Článek 22 
Přestávky v práci 

 
1. Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po šesti hodinách nepřetržité 

práce přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. 
 
2. Mladistvým musí být výše uvedená přestávka v práci poskytnuta již po čtyřech a půl 

hodinách nepřetržité práce. 
 
3. Přestávky v práci na jídlo a oddech se zaměstnancům neposkytují na začátku a konci 

pracovní doby. 
 
4. Poskytnuté přestávky na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby. 

 
5. Vykonává-li zaměstnanec práci, kterou nelze přerušit, je ve smyslu § 88, odst. 1 zákona 

číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění zaměstnanci zajištěna přiměřená 
doba na oddech a jídlo, takto poskytnutá přiměřená doba na jídlo a oddech se do pracovní 
doby započítává. 

 
6. Během poskytnuté přestávky na jídlo a oddech podle bodu 4 tohoto článku Pracovního 

řádu je zaměstnancům dovoleno zaměstnavatelem opustit pracoviště. 

 
7. Během poskytnuté přestávky na jídlo a oddech podle odstavce 5 tohoto článku 

Pracovního řádu není zaměstnancům dovoleno zaměstnavatelem opustit pracoviště. 
 
8. Přestávky v práci jsou na registrovaných pobytových a ambulantních zařízeních 

sociálních služeb MÚSS Plzeň organizovány tak, aby nedošlo k přerušení kontinuálního 
dohledu nad uživateli sociálních služeb. To znamená, že termíny přestávek, určené 
pevně stanovenými časovými údaji, uvedené v části II. Rozvržení pracovní doby na 
jednotlivých organizačních útvarech MÚSS Plzeň tohoto Pracovního řádu jsou závazné 
pro veškeré zaměstnance vykonávající přidělenou pracovní směnu na příslušném 
organizačním útvaru MÚSS Plzeň. Na každém organizačním úseku je však vždy 
z přítomných zaměstnanců vedoucím zaměstnancem určen pro příslušnou směnu jeden 
zaměstnanec, který po dobu přestávky v práci ostatních zaměstnanců (po dobu přestávky 
určené zaměstnavatelem) vykonává dohled nad oddělením a současně poskytuje 
nezbytné služby uživatelům. Tento zaměstnanec nastupuje přestávku v práci až po 
ukončení přestávky v práci ostatních zaměstnanců. Délka přestávky v práci ve smyslu 
tohoto bodu určeného zaměstnance je shodná s délkou přestávky určené pro příslušný 
organizační útvar MÚSS Plzeň tímto Pracovním řádem. 
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Článek 23 
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami 

 
1. Zaměstnavatel rozvrhuje pracovní dobu tak, aby odpočinek mezi dvěma směnami po 

sobě jdoucími v rámci 24 hodin byl alespoň 12 hodin. 
 
2. Ve smyslu § 90, odst. 2, písm. c1 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném 

znění lze mimořádně výše uvedený odpočinek zkrátit na minimálně 8 hodin s tím, že 
následující odpočinek bude o toto zkrácení prodloužen. 

 
3. Pracovní doba je zaměstnavatelem rozvrhována tak, aby nepřetržitý odpočinek 

zaměstnance v týdnu byl alespoň 35 hodin, u mladistvých zaměstnanců 48 hodin. 
 
4. Zaměstnavatel může rozvrhnout pracovní dobu zaměstnanců starších 18 let i tak, že 

doba nepřetržitého odpočinku v týdnu bude činit nejméně 24 hodin, s tím, že 
zaměstnancům bude poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby za období 2 týdnů 
činila délka tohoto odpočinku celkem alespoň 70 hodin. 

 

 
 

Článek 24 
Dny pracovního klidu 

 
1. Dny pracovního klidu jsou dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance 

v týdnu, a svátky. 
 
2. Na pracovištích s nočními směnami začíná den pracovního klidu hodinou odpovídající 

nástupu směny, která v pracovním týdnu nastupuje podle rozvrhu směn jako první. 
 
3. Práci ve dnech pracovního klidu a ve svátek lze nařídit jen na pracovištích s nepřetržitým 

provozem za zaměstnance, který se nedostavil na směnu. 
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Oddíl F 
Práce přesčas a noční práce 

 
Článek 25 

Práce přesčas a noční práce 
 
1. Prací přesčas je 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. 

 
2. Práci přesčas může zaměstnavatel nařídit jen ve výjimečných případech, jde-li o vážné 

provozní důvody, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, případně 
i na dny pracovního klidu. 

 
3. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit víc než 8 hodin v jednotlivých týdnech 

a 150 hodin v kalendářním roce. 
 
4. Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas v roce se nezahrnuje práce přesčas, za 

kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno. 
 
5. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou 

týdenní pracovní dobu. Těmto zaměstnancům nelze práci přesčas nařídit. 
 
6. Práce přesčas při uplatnění pružného rozvržení pracovní doby se zjišťuje vždy jako práce 

nad stanovenou týdenní pracovní dobu. 
 
7. Noční práce je práce konaná v noční době, přičemž noční dobou je časový úsek mezi 

22,00 a 6,00. 
 
8. Zaměstnancem pracujícím v noci je ten zaměstnanec, který během noční doby 

pravidelně odpracuje nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě 
jdoucích. 

 
9. Pracovní doba zaměstnance pracujícího v noci nesmí překročit osm hodin v rámci 

24 hodin po sobě jdoucích. Není-li to možné je zaměstnavatel povinen rozvrhnout 
pracovní dobu tak, aby průměrná délka směny nepřekročila osm hodin v období nejdéle 
26 týdnů po sobě jdoucích. 
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Oddíl G 
Překážky v práci 

 
Článek 26 

Překážky na straně zaměstnance 
 
1. O poskytnutí pracovního volna při překážkách v práci na straně zaměstnance žádá 

zaměstnanec svého vedoucího předem a to písemně. 
 
2. Pokud není možné dodržet postup charakterizovaný v odstavci 1 tohoto článku 

Pracovního řádu, musí zaměstnanec o vzniku překážky v práci na jeho straně uvědomit 
neprodleně zaměstnavatele, a to způsobem obvyklým a průkazným. Například při návštěvě 
lékaře je nutné dodat potvrzenou propustku. 

 
3. V případě vzniku dočasné pracovní neschopnosti uvědomí zaměstnanec neprodleně 

zaměstnavatele telefonicky, e-mailem nebo osobně,  a to svého přímého nadřízeného. 
Zavedením eNeschopenky odpadá povinnost zaměstnance předávat potvrzení o dočasné 
pracovní neschopnosti zaměstnavateli.  

 
4. Vznik a trvání uvedených dalších překážek v práci (ošetřování člena rodiny, peněžité 

pomoci v mateřství tzv. MD, otcovské a dlouhodobého ošetřování) musí zaměstnanec 
zaměstnavateli prokázat na stanoveném tiskopise vydaném lékařem. A dále trvá 
povinnost informovat zaměstnavatele o této skutečnosti.  

 
5. V průběhu dočasné pracovní neschopnosti je zaměstnanec nadále povinen informovat 

zaměstnavatele (telefonicky, e-mailem nebo osobně, a to svého přímého nařízeného), 
o predikci dalšího vývoje v trvání dočasné pracovní neschopnosti. Tuto informaci předává 
zaměstnanec zaměstnavateli minimálně po každém v průběhu pracovní 
neschopnosti provedeném kontrolním lékařském vyšetření. 

 
6. Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce 

neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní 
neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, povinnost 
zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. 

 
7. Zaměstnavatel je povinen v případě zjištění porušení povinnosti uvedené v bodě 6 tohoto 

článku zaměstnancem vyhotovit o kontrole písemný záznam s uvedením skutečností, 
které znamenají porušení tohoto režimu; stejnopis tohoto záznamu je zaměstnavatel 
povinen doručit zaměstnanci, který tento režim porušil, okresní správě sociálního 
zabezpečení příslušné podle místa pobytu zaměstnance v době dočasné pracovní 
neschopnosti a ošetřujícímu lékaři dočasně práce neschopného zaměstnance. 

 
8. Zaměstnavatel je za účelem zjištění skutečností uvedených v bodě 7 tohoto článku 

oprávněn požádat ošetřujícího lékaře, který stanovil zaměstnanci režim dočasně práce 
neschopného pojištěnce, o sdělení tohoto režimu v rozsahu, který je zaměstnavatel 
oprávněn kontrolovat, a o zhodnocení zaměstnavatelem zjištěných případů porušení 
tohoto režimu. 

 
9. Zaměstnanec je povinen umožnit zaměstnavateli kontrolu dodržování svých povinností 

uvedených v bodě 6 tohoto článku. 
 
10. Náhradu mzdy zaměstnance za poskytnuté pracovní volno řeší příslušné platné právní 

předpisy, kterými se bude zaměstnavatel při výpočtu poskytnuté náhrady řídit. 
 
11. Z vážných osobních důvodů, za předpokladu již vyčerpané dovolené za příslušný 

kalendářní rok, si zaměstnanec může písemně požádat o neplacené pracovní volno. 
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Pokud to provozní podmínky dovolí, schvaluje neplacené pracovní volno do 3 pracovních 
dnů v průběhu po sobě jdoucích tří měsíců vedoucí oddělení, nad stanovenou dobu 
ředitel organizace. 

 
12. Při poskytnutí neplaceného pracovního volna podle bodu 11 tohoto článku se písemnou 

dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem zaměstnanec zaváže zaplatit zcela 
nebo zčásti částku odpovídající výměru zdravotního pojištění, které má zaměstnavatel 
povinnost hradit podle zákona č. 592/1992 Sb., zákon o veřejném zdravotním pojištění, 
v platném znění, za zaměstnance v době, kdy zaměstnanci poskytl neplacené pracovní 
volno. 

 
13. V případě dočasné pracovní neschopnosti (nemoc, pracovní a nepracovní úraz) budou 

výplaty nemocenských dávek od ČSSZ (eNeschopenka) vypláceny na účet, který 
zaměstnanec uvede na tiskopise pro zasílání bezhotovostní výplaty mzdy.    

 

 
 

Článek 27 
Důležité osobní překážky, při nichž se poskytuje pracovní volno 

 
1. Ve smyslu Nařízení vlády číslo 590/2006 Sb. poskytne zaměstnavatel zaměstnanci 

pracovní volno v následujících případech, za podmínek a rozsahu v následující tabulce 
uvedeném: 
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Druh překážky 
 

Rozsah volna 
 

Druh volna 

 
Poznámka 

 

         Vyšetření nebo ošetření zaměstnance 
v nejbližším (případně jiném) zdravotnickém 

zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdrav. 
pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil 

 
 

na nezbytně nutnou dobu  

 

 
placené  
 

 
Pracovní volno s náhradou platu se 
poskytne pouze v případě, pokud 

vyšetření nebo ošetření nebylo možné 
provést mimo pracovní dobu 

 
Pracovně lékařská prohlídka zaměstnance, 

vyšetření nebo očkování související s 
výkonem práce 

 
 

na nezbytně nutnou dobu  

 

 
 

placené  

 
 

Pracovní volno 

 
 

Přerušení dopravního provozu nebo 
zpoždění hromadných dopravních 
prostředků 

 
 

na nezbytně nutnou dobu 

 

 
 

neplacené 

 
Pracovní volno bez náhrady platu             

v případě, že zaměstnanec nemohl 
dosáhnout včas místa pracoviště jiným 

přiměřeným způsobem 

 

Znemožnění cesty do zaměstnání 
z povětrnostních důvodů 

nehromadným dopravním prostředkem 
používaným 

zaměstnancem 

 
 

na nezbytně nutnou dobu 
(nejvýše 1 den) 

 
 

placené  
 

 

Pracovní volno s náhradnou platu pouze           
v případě těžce zdravotně postiženého 

zaměstnance a znemožnění mu cesty do 
práce dopravním prostředkem, který používá 

 

 
 

Vlastní svatba 

 
2 dny 

(z toho 1 den k účasti na 
svatebním obřadu) 

 

 
 

placené 

 

 
 

Pracovní volno s náhradou platu přísluší    
pouze za 1 den 

 

 
                             Svatba dítěte 

Svatba rodiče 

 

 
                           1 den 

1 den 

 

 
            placené 

neplacené 

 
Pracovní volno s náhradou platu přísluší              

rodiči k účasti na svatbě 
Placené volno bez náhrady platu dítěti při 

účasti na svatbě rodiče 
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Druh překážky 
 

Rozsah volna 
 

Druh volna 

 
Poznámka 

 
Narození dítěte 

(převoz manželky, resp. družky do 
zdravotnického zařízení a zpět) 

 
 

na nezbytně nutnou dobu 

 

 
 

placené 

 
 

Pracovní volno s náhradou platu 

 
 

Narození dítěte 
(účast při porodu manželky, resp. družky) 

 

 
 

na nezbytně nutnou dobu 

 

 
 

neplacené 

 
 
            Pracovní volno bez náhrady platu 

 

 
 

Úmrtí manžela, druha nebo dítěte 

 
 

2 dny při úmrtí 
+ 1 den k účasti na pohřbu 

 

 
 

placené 

             
 

Pracovní volno s náhradou platu 

 
Úmrtí rodiče, sourozence, 

rodiče a sourozence manžela, 
manžela dítěte nebo manžela sourozence 

 

1 den k účasti na pohřbu 
+ 1 den v případě 

obstarávání pohřbu této 
osoby 

 

 
 

placené 

 
 

Pracovní volno s náhradou platu 

 
 

Účast na pohřbu prarodiče nebo vnuka, nebo 
prarodiče nebo vnuka manžela 

 
 

na nezbytně nutnou dobu 
(nejvýše 1 den) 

 

 
 

placené 

 
 

Pracovní volno s náhradou platu 

 
 

Obstarání pohřbu osoby, která žila se 
zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti 

na nezbytně nutnou dobu 
(nejvýše na 1 den) 

+ na další 1 den v případě 
jestliže zaměstnanec 

obstarává pohřeb 

 

 
 

placené 

 
 
            Pracovní volno s náhradou platu 
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Druh překážky 
 

Rozsah volna 
 

Druh volna 

 
Poznámka 

Doprovod rodinného příslušníka do 
zdravotnického zařízení k vyšetření, ošetření při 
náhlém onemocnění nebo úrazu nebo k předem 

stanovenému vyšetření, ošetření či léčení, 
nejde-li úkony provést mimo pracovní dobu 

 
 

na nezbytně nutno dobu 
(nejvýše 1 den) 

 

 
 

placené 

 
Pracovní volno s náhradou platu pouze        

v případě doprovodu manžela, druha nebo 
dítěte, rodiče a prarodiče zaměstnance nebo 

jeho manžela 

Doprovod rodinného příslušníka do 
zdravotnického zařízení k vyšetření, ošetření při 
náhlém onemocnění nebo úrazu nebo k předem 

stanovenému vyšetření, ošetření či léčení, 
nejde-li úkony provést mimo pracovní dobu 

 
 

na nezbytně nutno dobu 
(nejvýše 1 den) 

 

 
 

neplacené 

 

Pracovní volno bez náhrady platu pouze      
v případě doprovodu jiných rodinných 

příslušníků než manžela, druha nebo dítěte, 
rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho 

manžela 

 
Doprovod zdravotně postiženého dítěte do 

zařízení sociálních služeb, nebo do školského 
zařízení 

 
na nezbytně nutnou dobu 
(nejvýše 6 pracovních dnů 

v kalendářním roce) 

 

 
 

placené 

 
 

Pracovní volno s náhradou platu 

 
Doprovod dítěte do školského poradenského 
zařízení ke zjištění speciálních vzdělávacích 

potřeb dítěte 

 
 

na nezbytně nutnou dobu 

 

 
 

neplacené 

 
 

Pracovní volno bez náhrady platu 

 

 
 

Pohřeb spoluzaměstnance 

 
 

na nezbytně nutnou dobu 

 

 
 

placené 

 
 

Pracovní volno s náradou platu. Tyto 
zaměstnance určí zaměstnavatel po 
dohodě s odborovou organizací 

 

 
 

Přestěhování 

 
 

na nezbytně nutnou dobu 
(nejvýše 2 dny) 

 

 
 

neplacené 

 
Pracovní volno bez náhrady platu, pracovní 

volno s náhradou platu pouze jde-li o 
přestěhování v zájmu zaměstnavatele 
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Druh překážky 
 

Rozsah volna 
 

Druh volna 
 

Poznámka 

 

 
Vyhledání nového zaměstnání 

 

na nezbytně nutnou dobu 
(nejvýše 1 půlden v týdnu po 

dobu výpovědní doby 
odpovídající 2 měsícům) 

 

 
placené 

 

Pracovní volno bez náhrady platu               
v případě výpovědi dané zaměstnavatelem 
z důvodů uvedených v § 52, písm. a) až e), 
zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník páce 

v platném znění 

 

 
Vyhledání nového zaměstnání 

 

na nezbytně nutnou dobu 
(nejvýše 1 půlden v týdnu po 

dobu výpovědní doby 
odpovídající 2 měsícům) 

 

 
neplacené 

 
 

Pracovní volno bez náhrady platu 
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2. Mimo výše uvedených případů specifikovaných Přílohou k Nařízení vlády číslo 
590/2006 Sb. a specifikovaných v předchozích tabulkách, poskytne zaměstnavatel 
následující neplacené pracovní volno zaměstnancům: 

a. Při neodkladném řešení osobních záležitostí v trvání 1 pracovní den za 
kalendářní rok. 

 

 
 

Článek 28 
Překážky na straně zaměstnavatele 

 
1. Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na 

strojním zařízení, kterou nezavinil, v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými 
pracovními podklady nebo jinými provozními příčinami, jde o prostoj, a nebyl-li převeden 
ve smyslu § 41, odst. 5, zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění na 
jinou práci, přísluší mu náhrada výdělku ve výši 100% průměrného výdělku. 

 
2. Nemůže-li zaměstnanec konat práci v důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými 

povětrnostními vlivy nebo živelní událostí a nebyl-li převeden na jinou práci ve smyslu 
§ 41, odst. 5, zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění na jinou práci, 
přísluší mu náhrada výdělku ve výši 100% průměrného výdělku. 

 
3. Nemohl-li zaměstnanec konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele, než jsou 

uvedeny v předchozích odstavcích tohoto článku, poskytne mu zaměstnavatel náhradu 
platu ve výši 100 % průměrného výdělku. 
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Oddíl H 
Náhrady výdajů poskytované zaměstnancům 

v souvislosti s výkonem práce 
 

Článek 29 
Náhrady výdajů poskytované zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce 

 
1. Zaměstnavatel poskytne v souladu s platnými ustanoveními zákona číslo 262/2006 Sb., 

zákoník práce v platném znění a v souladu s vnitřními směrnicemi zaměstnavatele, 
týkajícími se cestovních náhrad zaměstnancům, příslušné náhrady cestovních výdajů. 

 
2. Zaměstnavatel neposkytuje zaměstnancům náhrady za opotřebení vlastního nářadí, 

zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce. 
 
3. Používání soukromého motorového vozidla pro výkon práce je řešeno individuálně ve 

smyslu příslušného vydaného Rozhodnutí ředitele, které upravuje podmínky používání 
a poskytování náhrad za použité soukromé motorové vozidlo. 
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Oddíl I 
Dovolená 

 
Článek 30 
Dovolená 

 
1. Každému zaměstnanci, který vykonává zaměstnání v pracovním poměru, vzniká 

na základě zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, právo na 
dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část, a dále právo na dodatkovou 
dovolenou. 

 
2. Základní výměra dovolené uvedená v § 212 odst. 2 je pro všechny zaměstnance MÚSS 

Plzeň pět týdnů v kalendářním roce. Týdnem dovolené se rozumí sedm po sobě jdoucích 
následujících kalendářních dnů. 
 

3. Zaměstnancům vykonávajícím práci uvedenou v § 212, odst. 3 zákona číslo 262/2006 
Sb., zákoník práce v platném znění, náleží dovolená v trvání osm týdnů. Jedná se o 
zaměstnance vykonávající péči o uživatele v Denním stacionáři „Jitřenka“, Zábělská 
5/43, Plzeň 4 – Doubravka, 312 00 Plzeň, v Domově pro osoby se zdravotním postižením 
„Nováček“, Rabštejnská 1618/29, Plzeň 1 – Bolevec, 323 00 Plzeň, a kterým přísluší 
platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů dle NV č. 341/2017 Sb., v souladu s 
§ 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. 

 
4. Délka dovolené se stanoví násobkem týdenní pracovní doby zaměstnance vyjadřujícím její 

výměru u zaměstnavatele v příslušném kalendářním roce, přičemž výsledkem je celkový 
počet hodin dovolené, na kterou zaměstnanec v příslušném kalendářním roce získal právo. 
Nárok na dovolenou je vázán na celý odpracovaný týden (odpracovaný týdenní pracovní 
úvazek) a je vyjádřen v hodinách při zaokrouhlení na celé hodiny nahoru. 
 

5. Dochází-li u zaměstnance v průběhu příslušného kalendářního roku ke změně délky 
stanovené týdenní pracovní doby (plný pracovní úvazek) nebo kratší týdenní pracovní doby 
(zkrácený pracovní úvazek), přísluší mu za tento rok dovolená v poměru, který odpovídá 
délce jednotlivých období s rozdílnou délkou stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší 
týdenní pracovní doby. 

 
6. Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli 

konal u něho v příslušném kalendářním roce práci po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené 
týdenní pracovní doby připadající na toto období, přísluší dovolená za kalendářní rok v délce 
stanovené týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené, na kterou má 
zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo. 
 

7. Jestliže zaměstnanec za podmínek uvedených v bodě 6 vykonával práci po kratší týdenní 
pracovní dobu, přísluší mu dovolená odpovídající této kratší týdenní pracovní době. 

 
8. Zaměstnanci, kterému nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok podle bodu 6 nebo 

bodu 7, avšak za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli u něj 
vykonával v příslušném kalendářním roce práci alespoň po dobu 4 týdnů v rozsahu 
stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby připadající na toto 
období, přísluší poměrná část dovolené.  

 
9. Poměrná část dovolené činí za každou odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu 

nebo kratší týdenní pracovní dobu v příslušném kalendářním roce jednu dvaapadesátinu 
stanovené týdenní pracovní doby vynásobenou výměrou dovolené, na kterou má 
zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo. 
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10. Odpracoval-li zaměstnanec v kalendářním roce podle rozvrhu směn více než 

dvaapadesátinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby, 
prodlouží se délka dovolené vždy o jednu dvaapadesátinu dovolené za kalendářní rok, a to 
za každou další odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu nebo kratší týdenní 
pracovní dobu. 

 
11. Zaměstnancům vykonávajícím práci charakterizovanou v § 215, odst. 4, písm. d) a e) 

zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění náleží dodatková dovolená 
v trvání jednoho týdne. Jedná se o zaměstnance vykonávající přímou obslužnou péči 
o uživatele v následujících zařízeních sociálních služeb a v pracovním zařazení zdravotní 
sestra, praktická setra, fyzioterapeut, masér, pracovník v sociálních službách pro obslužnou 
činnost, pracovník v sociálních službách pro výchovnou činnost: 
- Domov se zvláštním režimem „Sněženka“, Klatovská třída 1892/145, Plzeň 3 – Jižní 

Předměstí, 301 00 Plzeň 
- Domov se zvláštním režimem „Čtyřlístek“, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 – Serverní 

Předměstí, 323 00 Plzeň 
- Domov se zvláštním režimem „Petrklíč“, Západní 1315/7, Plzeň 1 – Bolevec, 

323 00 Plzeň 
- Denní stacionář „Jitřenka“, Zábělská 5/43, Plzeň 4 – Doubravka, 312 00 Plzeň 

- Domov pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“, Rabštejnská 1618/29, Plzeň 1 – 
Bolevec, 323 00 Plzeň. 

 
12. Dodatková dovolená musí být vyčerpána přednostně před základní výměrou dovolené. 

 
13. Jen do výše dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby nebo dvacetinásobku kratší 

týdenní pracovní doby se pro účely dovolené považuje za výkon práce doba zameškaná 
v témže kalendářním roce z důvodu: 
- dočasné pracovní neschopnosti, s výjimkou pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,  
- karantény nařízené podle jiného právního předpisu 
- čerpání rodičovské dovolené, s výjimkou doby, po kterou zaměstnanec čerpá 

rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je oprávněn čerpat mateřskou dovolenou, 
- jiných důležitých osobních překážek v práci podle § 199, s výjimkou překážek 

uvedených v prováděcím právním předpisu podle § 199 odst. 2. 
 
14. Za výkon práce se pro účely dovolené považuje doba překážek v práci uvedených 

v předchozím bodě pouze tehdy, jestliže zaměstnanec mimo dobu jejich trvání 
v kalenádářním roce odpracoval alespoň dvanáctinásobek stanovené týdenní pracovní 
doby nebo dvanáctinásobek kratší týdenní pracovní doby. 
 

15. Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. 
 
16. Při určení doby čerpání dovolené přihlíží zaměstnavatel zejména k Plánu dovolených 

vydanému s předchozím souhlasem výboru Základní organizace Odborového svazu 
zdravotnictví a sociální péče České republiky Městského ústavu sociálních služeb města 
Plzně, příspěvková organizace, Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 
301 00 Plzeň. 

 
 
17. Při stanovování plánu dovolených je nutno ze strany zaměstnanců přihlížet k provozním 

důvodům zaměstnavatele, a ze strany zaměstnavatele k oprávněným zájmům 
zaměstnance. 

 
18. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit 

nejméně dva týdny. 
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19. Zaměstnanec o dobu čerpání dovolené v termínu stanoveném podle odstavce 16 a 17 

tohoto článku Pracovního řádu žádá prostřednictvím řádně vyplněného tiskopisu 
„Dovolenka“, kterou předkládá minimálně sedm pracovních dnů před termínem nástupu 
na dovolenou k odsouhlasení svému nejbližšímu přímému vedoucímu zaměstnanci 
organizačního útvaru ve smyslu Organizačního řádu MÚSS Plzeň v platném znění. 

 
20. V případě, že zaměstnanec čerpá dovolenou na přelomu dvou po sobě následujících 

kalendářních měsíců, je nezbytné, aby předložil, ve smyslu předchozího bodu dva 
tiskopisy „Dovolenka“ přičemž na prvním z nich žádá o část dovolené do konce prvního 
kalendářního měsíce a na druhém žádá o navazující část dovolené, která začíná prvního 
dne následujícího kalendářního měsíce. 

 
21. Potvrzené tiskopisy „Dovolenka“ přikládá zaměstnanec k tiskopisu „Výkaz mzdových 

nároků“ za příslušný kalendářní měsíc. 
 
22. Zaměstnavatel připojením podpisu vedoucího zaměstnance specifikovaného v odstavci 

19 tohoto článku Pracovního řádu potvrdí předaný tiskopis „Dovolenka“ a předá ji zpět 
zaměstnanci, a to nejpozději tři pracovní dny před uvedeným nástupem dovolené. Tímto 
aktem jsou veškeré administrativní požadavky zaměstnavatele kladené na zaměstnace 
v souvislosti s čerpáním jeho dovolené splněny. 

 
23. Uvedený postup v odstavcích 19 a 22 tohoto článku Pracovního řádu lze v mimořádných 

případech po vzájemné dohodě zaměstnance a nejbližšího přímého vedoucího 
zaměstnance nedodržet. V každém případě musí mít zaměstnanec u sebe před 
nástupem dovolené zaměstnavatelem potvrzený tiskopis „Dovolenka“, v opačném případě 
lze ze strany zaměstnavatele jeho neúčast v zaměstnání považovat za neomluvenou 
absenci. 

 
24. Zaměstnavatel je povinen určit zaměstnanci, jehož pracovní poměr k témuž 

zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, čerpání alespoň čtyř týdnů dovolené 
v kalendářním roce, pokud na ně má nárok. 

 
25. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci alespoň 

14 dnů předem. Tato doba může být výjimečně zkrácena, dá-li k tomu souhlas výbor 
Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky 
Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, nebo uzavře- 
li zaměstnavatel se zaměstnancem písemnou dohodu o době čerpání dovolené určené 
zaměstnavatelem. 

 
26. Čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal 

v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom 
zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní 
důvody.  

 
27. Zaměstnavatel s přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnance a na základě jeho 

vyplněné písemné žádosti, která je k dispozici u vedoucího útvaru, může část dovolené za 
kalendářní rok, na kterou zaměstnanci vzniklo právo v příslušném kalendářním roce a která 
přesahuje 4 týdny, a u pedagogických pracovníklů 6 týdnů, převést do následujícího 
kalendářního roku. 

 
28. Nemůže-li být dovolená vyčerpaná podle předchozích odstavců 26 a 27 tohoto článku 

Pracovního řádu, je zaměstnavatel povinen určit zaměstnanci dovolenou tak, aby byla 
vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku. 
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29. Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že 

zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným, nebo z důvodu čerpání mateřské 
nebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání dovolené po 
skončení těchto překážek v práci. 

 
30. Čerpání dovolené může zaměstnavatel zaměstnanci s jeho souhlasem výjimečně určit 

v rozsahu kratším, než činí délka směny, nejméně však v déle její poloviny, nejde-li o 
zbývající část nevyčerpané dovolené, která je kratší než polovina směny. 

 
31. Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada platu ve výši průměrného 

výdělku. 

 
32. Zaměstnanci přísluší náhrada platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení 

pracovního poměru. 
 

33. Jestliže vznikne zaměstnanci právo na náhradu platu za nevyčerpanou dovolenou nebo 
její část, tato náhrada přísluší ve výši průměrného výdělku. 

 

34. Zaměstnanec je povinen vrátit vyplacenou náhradu platu za dovolenou nebo její část, na 
kterou ztratil právo, popřípadě na niž mu právo nevzniklo. 

 
35. Za každou neomluveně zameškanou směnu krátí zaměstnavatel zaměstnanci o tři dny 

dovolenou, na kterou mu vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, a to o počet 
neomluveně zameškaných hodin. Neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých 
směn se sčítají.  
 

36. Dovolená, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se krátí pouze z důvodu 
podle odstavce 35 tohoto článku Pracovního řádu, který vznikl v tomto roce. 
 

37. Při krácení dovolené musí být zaměstnanci, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli 
trval po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená v trvání alespoň dvou týdnů. 
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Oddíl J 
Plat 

 
Článek 31 

Plat 
 
1. Zaměstnanci náleží za vykonanou práci plat. 

 
2. Plat se vyplácí zaměstnanci v zákonných penězích (Koruny české). 

 
3. Plat se zaokrouhluje na celé koruny české směrem nahoru. 

 
4. Plat je splatný po vykonání práce, a to devátého dne kalendářního měsíce následujícího 

po měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na plat nebo některou jeho složku. 
 
5. V případě, že devátý den v kalendářním měsíci připadá na den pracovního klidu je dnem 

výplaty platu nejbližší pracovní den připadající k tomuto dnu. 
 
6. Plat určuje zaměstnavatel zaměstnanci, který pro něho vykonává práci na základě 

oboustranně uzavřené pracovní smlouvy, tzn. v řádném pracovním poměru, podle zákona 
číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, příslušného nařízení vlády vydaného 
k jeho provedení a podle Přílohy č. 1 Kolektivní smlouvy MÚSS Plzeň v platném znění. 
Plat zaměstnance není možné určit jiným způsobem v jiném složení a jiné výši, než 
stanoví výše uvedené předpisy.  

 
7. Stanovený plat zaměstnance nesmí být nižší než výše minimální mzdy stanovené vládou 

pro příslušný kalendářní rok. Do platu se pro tyto účely nezahrnují částky stanovené za 
práci přesčas, příplatky za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí, za práci v noci 
a ve svátek. 

 
8. Plat se vyplácí 

- v pracovní době a na pracovišti 

- pro část zaměstnanců,  s  nimiž byl uzavřen pracovní poměr před datem 
1. 2. 2009 a kteří neuzavřeli se zaměstnavatelem dohodu o bezhotovostním 
převodu platu na jimi určený bankovní účet, 

- pro zaměstnance vykonávající pro zaměstnavatele práci na základě 
uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

- pro zaměstnance sjednávající se zaměstnavatelem krátkodobý pracovní 
poměr (brigády studentů, krátkodobé výpomoci, …) na dobu určitou (do tří 
měsíců) 

- bankovním převodem na základě uzavřené dohody mezi zaměstnavatelem 
a zaměstnancem o zaslání platu na náklad a na nebezpečí zaměstnavatele pro 
zaměstnance, s nimiž byl pracovní poměr uzavřen po datu 1. 2. 2009. 

 
9. Nemůže-li se zaměstnanec dostavit z vážných důvodů na pracoviště v řádném termínu 

určeném pro splatnost platu k přijetí platu, zašle mu zaměstnavatel plat v tento den, 
popřípadě nejpozději v nejbližší následující pracovní den na svůj náklad a nebezpečí. 

 
10. Zaměstnanci, který nastupuje dovolenou a výplatní termín zaměstnavatele připadá do 

doby této čerpané dovolené, zaměstnavatel vyplatí plat během posledního pracovního 
dne zaměstnance před nástupem na tuto dovolenou. 
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11. Neumožňuje-li technika výpočtu platu vyplacení platu dle bodu 10 tohoto článku 
Pracovního řádu MÚSS Plzeň, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci přiměřenou zálohu 
na plat ve výše uvedeném termínu, to je v poslední pracovní den zaměstnance před 
nástupem na dovolenou. 

 
12. Ve výjimečných případech je zaměstnanci na základě jeho písemné žádosti poskytnuta 

zaměstnavatelem záloha na plat za příslušný kalendářní měsíc. Zaměstnanec svoji žádost 
předá do personálního útvaru, který v době nezbytně nutné posoudí nárok na výši zálohy 
na plat. Vyplacení této zálohy na plat podléhá schválení ředitelem organizace. V případě 
schálení zálohy na plat bude zaměstnanec kontaktován zaměstnancem pokladny MÚSS 
města Plzně k převztetí zálohy na plat. 

 
13. Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje 

o jednotlivých složkách platu a o provedených srážkách z platu. Zaměstnavatel zasílá 
zaheslovanou elektronickou výplatní pástku na e-mailovou adresu zaměstnance, kterou si 
určil. 

 
14. Zaměstnanec může k přijetí platu písemně zmocnit jinou osobu. Toto zmocnění musí mít 

formu Plné moci udělené na základě ust. § 441 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský 
zákoník a musí mít minimálně následující náležitosti: 

- jméno, příjmení, rodné číslo a adresa zmocnitele 
- jméno, příjmení, rodné číslo a adresa zmocněnce 
- vymezení mezí oprávnění k zastupování 
- prohlášení zmocněnce, že zmocnění přijímá 

- úřední ověření podpisu zmocnitele. 
 

 
 

Článek 32 
Srážky z platu 

 
1. Srážky z platu mohou být zaměstnanci provedeny jen v případech stanovených zákonem 

číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění nebo zvláštním zákonem, nebo na 
základě dohody o srážkách ze mzdy ve smyslu § 2045 zákona č.89/2012 Sb., 
občanských zákoník v platném znění nebo k uspokojení závazků zaměstnance, nebo k 
úhradě členských příspěvků zaměstnance, který je členem odborové organizace, bylo-li 
to sjednáno v kolektivní smlouvě. 

 
2. Zaměstnavatel je oprávněn srazit zaměstnanci 

- daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, 

- pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 
a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, 

- zálohu na plat, kterou je zaměstnanec povinen vrátit proto, že nebyly splněny podmínky 
pro přiznání tohoto platu, 

- nevyúčtovanou zálohu na cestovní náhrady, popřípadě jiné nevyúčtované zálohy 
poskytnuté zaměstnanci k plnění jeho pracovních úkolů, 

- náhradu platu za dovolenou, na níž zaměstnanec ztratil právo nebo na níž mu právo 
nevzniklo, a náhradu mzdy nebo platu podle § 192 zákona číslo 262/2006 Sb., 
zákoník práce, v platném znění, na níž zaměstnanci právo nevzniklo. 

 
3. Výkon rozhodnutí (exekuce) nařízených soudem, soudním exekutorem, správcem daně, 

orgánem správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného 
celku se řídí zvláštním právním předpisem. 
 

4. S písemným souhlasem zaměstnance jsou prováděny další  strážky z platu (např. stravné, 
stravenky, zaměstnanecký tarif aj.) 
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Oddíl K 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

 

Článek 33 
Základní ustanovení 

 
1. Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 
 
2. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou 

a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců. 
 
3. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 

zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních 
k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, 
a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny 
zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů 
touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. 

 
4. Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje 

na všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. 
 
5. Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí 

zaměstnavatel. Náklady spojené se vstupní lékařskou prohlídkou uhradí zaměstnavatel 
zaměstnanci na základě předložení dokladů v nejbližším možném výplatním termínu. 

 

 
 

Článek 34 
Prevence rizik 

 
1. Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 

a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a přijímáním opatření k předcházení rizikům. 

 
2. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají 
za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných 
rizik. 

 
3. Zaměstnavatel provádí úkoly v prevenci rizik prostřednictvím odborně způsobilého 

zaměstnance – referenta útvaru „Personální oddělení“, jehož pracovní náplní je 
„Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, ochrana životního prostředí a 
nakládání s odpady“. 

 
4. Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou 

havárie, požáry, povodně, vážné nebezpečí a evakuace zaměstnanců a klientů 
využívajících zaměstnavatelem poskytované služby. 

 
5. Zaměstnavatel zajišťuje podle druhu činností a velikosti pracoviště potřebný počet 

zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, evakuaci zaměstnanců a klientů 
využívajících zaměstnavatelem poskytované služby a přivolání lékařské pomoci, hasičů 
a policie. 
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6. Zaměstnavatel je povinen 

- nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost 
by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, 

- informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena; 
kategorizaci prací upravuje zvláštní právní předpis, 

- zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem vykonávali 
pouze zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu 
očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze, 

- sdělit zaměstnancům, jméno poskytovatele pracovnělékařských služeb, jakým druhům 
očkování a jakým pracovnělékařských preventivním prohlídkám a vyšetřením 
souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům 
podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném 
zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného správního orgánu, který 
lékařský posudek přezkoumává, 

- nahradit zaměstnanci, který se podrobí vyšetření nebo ošetření případnou ztrátu na 
výdělku, a to ve výši průměrného výdělku, 

- zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu 
určitou, dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci ve smyslu zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění a podle 
zvláštních právních předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky 
vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se 
týkají jejich práce a pracoviště, 

- zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho 
pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke 
zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě 
mimořádných událostí, 

- jestliže při práci přichází v úvahu expozice rizikovým faktorům poškozujícím plod 
v těle matky, informovat o tom zaměstnankyně. Těhotné zaměstnankyně, 
zaměstnankyně, které kojí, a zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po 
porodu je dále povinen seznámit s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství, 
kojení nebo na jejich zdraví a učinit potřebná opatření, včetně opatření, která se týkají 
snížení rizika psychické a fyzické únavy a jiných druhů psychické a fyzické zátěže 
spojené s vykonávanou prací, a to po celou dobu, kdy je to nutné k ochraně jejich 
bezpečnosti nebo zdraví dítěte, 

- umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti se 
zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci, 

- nepoužívat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci 
vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví a jehož použití by vedlo při 
zvyšování pracovních výsledků k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, 

- zajistit dodržování zákazu kouření na všech pracovištích a ve všech objektech 
zaměstnavatele. 

 
7. Zaměstnavatel je povinen vést dokumentaci o zaměstnanci poskytnutých školeních, 

informacích a pokynech týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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Článek 35 
Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, 

mycí, čistící a desinfekční prostředky a ochranné nápoje 
 
1. Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo 

opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout 
zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní 
prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí 
ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky 
stanovené zvláštním právním předpisem. 

 
2. Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky 

v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání. 
 
3. V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo 

znečištění nebo plní ochrannou funkci, poskytuje zaměstnavatel jako osobní ochranné 
pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv. 

 
4. Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční 

prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu. 
 
5. Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné 

nápoje poskytne zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně podle vlastního seznamu 
zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. 

 
6. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel 

nahrazovat finančním plněním. 
 

 
 

Článek 36 
Bezpečnostní značky a signály 

 
1. Nelze-li rizika možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců odstranit nebo 

dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je 
zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a zavést signály, které poskytují 
informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a seznámit 
s nimi zaměstnance. 

 
2. Zaměstnanci jsou povinni se bezpečnostními značkami a signály řídit, udržovat je 

v použitelném stavu a neničit je. 
 

 
 

Článek 37 
Pracovní úrazy a nemoci z povolání 

 
1. Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti 

vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance 
dovoluje, svědků a za účasti zástupce výboru Základní organizace Odborového svazu 
zdravotnictví a sociální péče České republiky Městského ústavu sociálních služeb města 
Plzně, příspěvková organizace a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do 
doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. 

 
2. O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele zaměstnavatel bez zbytečného 

odkladu uvědomí zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožní mu účast 
na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámí ho s výsledky tohoto 
objasnění. 
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3. Zaměstnavatel vede v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla 
způsobena dočasná pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost 
nepřesahující 3 kalendářní dny. 

 

4. Zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, 
jejichž následkem došlo: 
- ke zranění zaměstnance s dočasnou pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, 
- nebo k úmrtí zaměstnance. 

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá zaměstnavatel postiženému zaměstnanci 
a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům. 

 
5. Zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným 

orgánům a institucím. 
 
6. Zaměstnanec je povinen bez prodlení prostřednictvím svého přímého nadřízeného 

zaznamenat každý úraz, který se mu přihodil během výkonu práce, do knihy úrazů 
vedené pro každé pracoviště, i když úrazem nebyla způsobena dočasná pracovní 
neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující tři kalendářní dny. 

 
7. Zaměstnanec je povinen uvést veškeré požadované údaje o pracovním úrazu včetně 

všech případných svědků pracovního úrazu. 
 
8. Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů. 

 
9. Zaměstnavatel vede evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání, která 

vznikla na jeho pracovištích, a uplatní taková opatření, aby odstranil nebo minimalizoval 
rizikové faktory, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání. 

 
10. Způsob výplaty náhrady za ztrátu na výdělku při vzniku dočasné pracovní neschopnosti z 

důvodu pracovního úrazu upravuje platný metodický pokyn MÚSS Plzeň “Pokyn pro případ 
vzniku pracovního úrazu”. 
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Oddíl L 
Péče o zaměstnance 

 
Článek 38 

Pracovní a životní podmínky zaměstnanců 
 
1. Zaměstnavatel je povinen vytvářet pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon 

práce, odstraňovat rizikové a namáhavé práce a zřizovat, udržovat a zlepšovat zařízení 
pro zaměstnance, včetně vzhledu a úpravy pracovišť. 

 
2. Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnancům na všech směnách stravování. Tuto 

povinnost nemá zaměstnavatel vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu. 
 
3. Zaměstnavatel zajišťuje stravování zaměstnanců prostřednictvím odběru stravy z vlastních 

stravovacích provozů,  případně formou poskytnutých stravenek (stravování mimo 
pracoviště). 

 
4. V případě, že zaměstnanec nevyužije zaměstnavatelem poskytnutou možnost stravování 

formou odběru stravy v místě pracoviště, nevzniká mu nárok na poskytnutí stravenek, ani 
mu nepřísluší žádná jiná forma náhrady. 

 
5. Zaměstnanci, nejsou povinni využít zaměstnavatelem nabízené možnosti stravování. 

 
6. Stravování zaměstnance probíhá na základě předchozí objednávky stravy, která musí být 

obvyklým způsobem písemnou formou provedena do 8,00 hodin pracovního dne 
předcházejícímu dni, na který je strava zaměstnancem požadována. 

 
7. Zaměstnanec, který využívá zaměstnavatelem poskytnuté možnosti stravování v místě 

pracoviště je povinen respektovat ustanovení Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České 
republiky číslo 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby 
a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 
v platném znění. 

 
 

Článek 39 
Péče o kvalifikaci zaměstnanců 

 
1. Zaměstnanec je povinen prohlubovat si soustavně kvalifikaci k výkonu práce sjednané 

v pracovní smlouvě. 
 
2. Prohlubováním kvalifikace se rozumí též její udržování a obnovování. 

 
3. Zaměstnavatel má zpracován plán vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců. 

 
4. Zaměstnavatel v souladu s § 53 zákona číslo 96/2004 Sb., o podmínkách získávání 
a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu 
činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících 
zákonů požaduje od zaměstnanců, jejichž plat je stanoven na základě Přílohy č. 2 k 
zákonu číslo 341/2017 Sb., nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, prohlubování znalostí v rámci celoživotního vzdělávání. 
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5. Zaměstnavatel v souladu s § 88, písm. h) zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních 

službách požaduje od zaměstnanců v přímé obslužné péči o uživatele poskytovaných 
sociálních služeb znalost a uplatňování platných standardů kvality sociálních služeb 
zpracovaných pro konkrétní sociální službu, v rámci které zaměstnanec vykonává 
sjednanou pracovní činnost. 

 
6. Zaměstnavatel je oprávněn zjišťovat a vyhodnocovat stav znalostí a uplatňování platných 

standardů kvality sociálních služeb zpracovaných pro konkrétní sociální službu, 
prostřednictvím vnitřního kontrolního mechanizmu organizace, zejména pak 
prostřednictvím zkušebních testů, kterým podrobí jednotlivé zaměstnance v přímé 
obslužné péči. Vyplněné a vyhodnocené zkušební testy zaměstnance jsou uloženy v jeho 
osobním spisu. 

 
7. Zaměstnavatel vytváří zaměstnancům charakterizovaným v odstavci 4 a 5 tohoto článku 

podmínky pro splnění uvedených požadavků a to minimálně prostřednictvím platného 
rozhodnutí ředitele organizace MÚSS Plzeň “Podmínky získávání a uznávání způsobilosti 
k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s 
poskytováním zdravotní péče” a zajištěním účasti na odbornách seminářích, konferencích, 
školeních a stážích, stejně jako prostřednictvím pravidelného měsíčního dvouhodinového 
samostudia standardů kvality sociálních služeb v případě všech zaměstnanců v přímé 
obslužné péči. 

 
8. V případě nesplnění požadavků zaměstnavatele specifikovaných v bodech 4 a 5 tohoto 

článku bude ze strany zaměstnavatele vůči zaměstnanci uplatněno ustanovení § 52 
písm. f) zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění (výpověď daná 
zaměstnavatelem pro nesplnění předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon 
sjednané práce zaměstnancem). 

 
9. Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení k prohloubení kvalifikace. 

 
10. Zaměstnanci, který vstupuje do pracovního poměru bez kvalifikace, zabezpečuje 

zaměstnavatel získání kvalifikace zaškolením nebo zaučením. Program zaškolení 
a zaučení zaměstnance upravují vnitřní pravidla MÚSS Plzeň “Přijímání a zaškolování 
nových zaměstnanců”, která obsahují minimálně následující kriteria pro zaškolení či 
zaučení: 

- jméno určeného odpovědného zaměstnance, který má zaškolení či zaučení nového 
zaměstnance na starosti 

- dobu trvání zaškolení či zaučení nového zaměstnance, a to v rozsahu podle složitosti 
obsazované pracovní pozice a předchozích zkušeností nového zaměstnance 

- harmonogram zaučení a zaškolení s určením jednotlivých pracovních činností či 
postupů, které si má nový zaměstnanec osvojit 

- formu předkládané zprávy o zaškolení nebo zaučení zaměstnance zpracované 
určeným odpovědným zaměstnancem. 

 
11. Po skončení zaškolení nebo zaučení vydá zaměstnavatel zaměstnanci písemný doklad 

o zaučení nebo zaškolení, které uloží v osobním spisu zaměstnance. 
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12. Zaměstnavatel může se zaměstnancem ve smyslu § 234, zákona číslo 262/2006 Sb., 
zákoník práce v platném znění uzavřít dohodu, kterou se zaměstnavatel zavazuje umožnit 
zaměstnanci zvýšení kvalifikace poskytováním pracovních úlev a hmotného zabezpečení 
a zaměstnanec se zavazuje zvýšit si kvalifikaci a setrvat u zaměstnavatele po sjednanou 
dobu, nejdéle však po dobu pěti let, v pracovním poměru nebo uhradit mu náklady 
spojené se zvyšováním kvalifikace a to i tehdy, jestliže zaměstnanec rozváže pracovní 
poměr před zvýšením kvalifikace. 

 
13. Dohoda podle odstavce číslo 12 tohoto článku Pracovního řádu musí být uzavřena 

písemně a musí v ní být, aby byla dohoda platná, uvedeno minimálně 
- druh kvalifikace a způsob jejího zvýšení 

- doba, po kterou se zaměstnanec zavazuje setrvat u zaměstnavatele v pracovním 
poměru 

- specifikace nákladů, které bude zaměstnanec povinen uhradit zaměstnavateli, jestliže 
nesplní svůj závazek setrvat u něj v pracovním poměru 

- nejvyšší celková částka, kterou bude zaměstnanec povinen uhradit. 
 
14. Zaměstnavatel je povinen kontrolovat průběh a výsledky zvyšování kvalifikace 

zaměstnance, zaměstnanec je povinen k této činnosti poskytnout zaměstnavateli 
potřebné podklady. 

 
15. Zaměstnavatel může zastavit poskytování pracovních úlev a hmotného zabezpečení, 

jestliže zaměstnanec 
- se stal dlouhodobě nezpůsobilým pro výkon práce, pro kterou si zvyšuje kvalifikaci 

- bez zavinění zaměstnavatele po delší dobu neplní bez vážného důvodu podstatné 
povinnosti při zvyšování kvalifikace. 

 
16. Zaměstnavatel umožňuje absolventům středních a vysokých škol v pracovním poměru 

přiměřenou odbornou praxi k získávání praktických zkušeností a znalostí pro další 
odborný růst. 
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Oddíl M 
Náhrada škody 

 
Článek 40 

Předcházení škodám 
 
1. Zaměstnavatel je povinen zajišťovat svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, 

aby mohli řádně plnit své pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku. 
 
2. Zaměstnavatel je povinen soustavně kontrolovat, zda zaměstnanci plní své pracovní 

úkoly tak, aby nedocházelo ke škodám. 
 
3. K ochraně majetku zaměstnavatele je zaměstnavatel oprávněn provádět v nezbytném 

rozsahu kontrolu věcí, které zaměstnanci vnášejí nebo odnášejí od zaměstnavatele, 
kontrolu pracoviště, šatní skříně, tašky nebo jiného osobního zavazadla, popřípadě osobní 
prohlídky zaměstnanců. 

 
4. Odmítnutí zaměstnance podrobit se kontrole a prohlídce bude zaměstnavatelem 

hodnoceno jako hrubé porušení předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané 
práci. 

 
5. Při kontrole a prohlídce prováděné ve smyslu odstavce 3 tohoto článku Pracovního řádu 

musí být dodrženy právní předpisy o ochraně osobní svobody a nesmí být ponižována 
lidská důstojnost. Osobní prohlídky může provádět jen osoba stejného pohlaví. 

 
6. Kontrolu a prohlídku prováděnou ve smyslu odstavce 3 tohoto článku Pracovního řádu 

provádí pověřený vedoucí zaměstnanec zaměstnavatele za přítomnosti alespoň jednoho 
dalšího zaměstnance, případně za přítomnosti další osoby pověřené kontrolou 
a prohlídkou výborem Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální 
péče České republiky Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvková 
organizace, Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň. 

 
7. Pověření vedoucího zaměstnance zaměstnavatele pro kontrolu a prohlídku prováděnou 

ve smyslu odstavce 3 tohoto článku Pracovního řádu musí mít písemnou formu 
a obsahovat minimálně následující náležitosti: 
- pořadové číslo pověření k provádění kontroly a prohlídky ve smyslu § 248, odst. 2 

zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění 
- příjmení, jméno a titul pověřeného vedoucího zaměstnance 
- pracovní zařazení pověřeného vedoucího zaměstnance 
- příjmení, jména a tituly dalších kontrole a prohlídce přítomných zaměstnanců 

- příjmení, jméno a titul osoby pověřené kontrolou a prohlídkou výborem Základní 
organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky 
Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská 
třída 777/90, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 

- kontrolovaný organizační stupeň zaměstnavatele (dle platného Organizačního řádu 
Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská 
třída 777/90, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň) 

- datum (časový úsek) prováděné kontroly a prohlídky 
- rozsah prováděné kontroly a prohlídky 
- příjmení, jméno a titul vedoucího zaměstnance, který kontrolu a prohlídku nařídil 
- pracovní zařazení vedoucího zaměstnance, který kontrolu a prohlídku nařídil 
- datum vystavení pověření 
- razítko organizace 

- podpis ředitele organizace nebo zástupce statutárního orgánu 
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8. Z každé kontroly a prohlídky prováděné ve smyslu odstavce 3 tohoto článku Pracovního 
řádu musí být vyhotoven ihned po ukončení kontroly a prohlídky na příslušném pracovišti 
Protokol o vykonané kontrole a prohlídce provedené na základě § 248, odst. 2 zákona 
číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, který musí obsahovat minimálně 
- pořadové číslo pověření k provádění kontroly a prohlídky ve smyslu § 248, odst. 2 

zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění 
- datum a čas prováděné kontroly a prohlídky 
- příjmení, jméno a titul kontrolovaného a prohlíženého zaměstnance 
- pracovní zařazení kontrolovaného a prohlíženého zaměstnance 

- zjištěné skutečnosti při kontrole a prohlídce kontrolovaného a prohlíženého 
zaměstnance 

- věcné připomínky zaměstnance 

- podpisy kontrolovaného zaměstnance a osob, které kontrolu a prohlídku prováděli. 
 
9. Protokol o vykonané kontrole a prohlídce splňující požadavky specifikované v odstavci 8 

tohoto článku Pracovního řádu musí být vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž originál 
obdrží zaměstnavatel, první kopii kontrolovaný zaměstnanec a druhou kopii výbor 
Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky 
Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská třída 
777/90, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň. 

 

 
 

Článek 41 
Odpovědnost zaměstnance za škodu 

 
1. Zaměstnanec je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku 

ani k bezdůvodnému obohacení na úkor společnosti nebo jednotlivce. Hrozí-li škoda, je 
zaměstnanec povinen na ni upozornit vedoucí zaměstnance. 

 
2. Je-li k odvrácení škody hrozící zaměstnavateli neodvratně třeba zákroku, je zaměstnanec 

povinen zakročit. 
 
3. Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným 

porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. 
Zaměstnanec je povinen v tomto případě nahradit zaměstnavateli skutečně vzniklou škodu 
v penězích, neodčiní-li škodu uvedením věci do původního stavu. 

 
4. Jde-li o škodu způsobenou zaměstnancem úmyslně, v opilosti nebo po zneužití 

návykových látek, může zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci náhradu i jiné škody 
s původní související. 

 
5. Při určení výše škody na věci specifikované v odstavci 3 a 4 tohoto článku Pracovního 

řádu se vychází z ceny v době poškození. Tato cena bude stanovena na základě účetních 
záznamů zaměstnavatele, případně na základě zpracovaného znaleckého posudku. 

 

6. Na zaměstnanci, který vědomě ani neupozornil vedoucího zaměstnance na hrozící škodu, 
ani nezakročil proti hrozící škodě, ačkoliv by tím bylo zabráněno bezprostřednímu vzniku 
škody, může zaměstnavatel požadovat, aby přispěl k úhradě škody. Výše náhrady takto 
vzniklé škody nesmí přesáhnout trojnásobek průměrného měsíčního výdělku. 

 
7. Výše náhrady škody způsobené zaměstnancem z nedbalosti nesmí přesáhnout částku 

rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného výdělku. 
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8. Převzal-li zaměstnanec na základě dohody o hmotné odpovědnosti odpovědnost za 
svěřené hotovosti, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které je povinen 
vyúčtovat, odpovídá za vzniklý schodek. 

 
9. Zaměstnanec odpovídá za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných 

podobných předmětů, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení (podpis 
zaměstnance potvrzující převzetí). 

 
10. Zaměstnanec, který odpovídá za schodek podle odstavce 8 tohoto článku Pracovního 

řádu nebo za ztrátu svěřených předmětů podle odstavce 9 tohoto článku Pracovního 
řádu, je povinen nahradit schodek nebo ztrátu v plné výši. 

 
11. Při určení výše škody na věci specifikované v odstavci 8 a 9 tohoto článku Pracovního 

řádu se vychází z ceny v době poškození. Tato cena bude stanovena na základě účetních 
záznamů zaměstnavatele, případně na základě zpracovaného znaleckého posudku. 

 
12. Výši požadované náhrady škody určuje zaměstnavatel. 

 
13. Způsobil-li škodu vedoucí zaměstnanec, který je statutárním orgánem nebo zástupcem 

statutárního orgánu, určí výši náhrady nadřízený orgán. 
 
14. Zaměstnavatel projedná výši požadované náhrady škody ve Škodní komisi MÚSS Plzeň 

a následně pak se zaměstnancem a oznámí mu ji písemnou formou nejpozději do jednoho 
měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla a že za ni zaměstnanec odpovídá. 

 
15. Uzná-li zaměstnanec závazek nahradit škodu v určené výši a dohodne-li se 

zaměstnavatelem způsob její úhrady, jsou obě strany povinny uzavřít Dohodu o uznání 
a vypořádání závazku vzniklého na základě škody způsobené zaměstnancem, a to 
písemnou formou. 

 
16. Výši požadované náhrady, obsah Dohody o uznání a vypořádání závazku vzniklého na 

základě škody způsobené zaměstnancem, s výjimkou náhrady škody nepřesahující 
1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) je zaměstnavatel povinen projednat s výborem 
Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky 
Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská třída 
777/90, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň. 

 

 
 

Článek 42 
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 

 
1. Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu, která mu vznikla při plnění pracovních 

úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, porušením právních povinností nebo úmyslným 
jednáním proti dobrým mravům. 

 

2. Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci též za škodu, kterou mu způsobili porušením 
právních povinností v rámci plnění úkolů zaměstnavatele zaměstnanci jednající jeho 
jménem. 

 
3. Zaměstnanec, který při odvracení škody hrozící zaměstnavateli utrpěl věcnou škodu, má 

nárok na její náhradu. 
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4. Zaměstnavatel odpovídá za škodu na věcech, které se do zaměstnání obvykle nosí 
a které u zaměstnavatele zaměstnanec odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 
souvislosti s ním na místě, k tomu určeném nebo obvyklém. 

 
5. Místem, kam se obvykle věci zaměstnance ukládají, jsou individuální šatní skříňky 

zaměstnance opatřené uzamykatelným zámkem, od něhož vlastní klíč pouze 
zaměstnanec a které jsou v době nepřítomnosti zaměstnance u skříňky uzamčené. Šatní 
skříňky zaměstnanců jsou umístěny ve speciálních místnostech v blízkosti pracoviště 
zaměstnance a jsou označeny jako šatny zaměstnanců. 

 
6. U zaměstnanců využívajících k práci kancelářské prostory je místem kam se obvykle věci 

zaměstnance ukládají uzamykatelná kancelář, šatní skříň v kanceláři a uzamykatelný 
pracovní stůl. 

 
7. Za věci, které do zaměstnání obvykle zaměstnanci nenosí (větší částky peněz, klenoty 

a jiné cennosti) a které zaměstnavatel nepřevzal do zvláštní úschovy, odpovídá 
zaměstnavatel do částky 10.000,- Kč (Deset tisíc korun českých). 

 
8. Ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku Pracovního řádu doporučuje 

zaměstnavatel a odborová organizace zaměstnancům formu bezhotovostní výplaty 
měsíčního platu na účet zaměstnance. 

 
9. Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci skutečnou škodu v penězích pokud škodu 

neodčiní uvedením věci do původního stavu. 
 
10. Při určení výše škody na věci, za níž je zaměstnavatel odpovědný se vychází z ceny 

v době pořízení. 
 
11. Došlo-li u zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním 

k poškození na zdraví nebo k jeho smrti úrazem (pracovní úraz), odpovídá za škodu tím 
vzniklou zaměstnavatel. 

 
12. Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví zaměstnance, k němuž došlo nezávisle 

na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů. Jedná se o úraz, 
který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkonů. 

 
13. Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání 

a zpět. 
 
14. Nemocí z povolání jsou nemoci uvedené ve zvláštním právním předpisu. 

 
15. Za škodu způsobenou zaměstnanci nemocí z povolání odpovídá zaměstnavatel. 

 
16. Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, je 

zaměstnavatel povinen poskytnout náhradu škody za 
- ztrátu na výdělku 
- bolest a ztížení společenského uplatnění 

- účelně vynaložené náklady spojené s léčením 
- věcnou škodu. 

 
17. Způsob a rozsah náhrady škody je zaměstnavatel povinen projednat bez zbytečného 

odkladu s výborem Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče 
České republiky Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvková 
organizace, Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň. 
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18. Jestliže zaměstnanec následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemřel, je 
zaměstnavatel povinen poskytnout 
- náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jeho léčením 
- náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem 
- náhradu na výživu pozůstalých 
- jednorázové odškodnění pozůstalých 

- náhradu věcné škody. 
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Oddíl N 
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

 
Článek 43 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 
 
1. Ve výjimečných případech může zaměstnavatel k plnění svých úkolů nebo k zabezpečení 

svých potřeb uzavírat s fyzickými osobami dohody o pracích konaných mimo pracovní 
poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), jestliže jde o práci 
- jejíž pravidelný výkon nemůže zaměstnavatel zabezpečit v rámci předem 

stanoveného rozvržení pracovní doby a rozvrhu pracovních směn tak, aby její řízení, 
sledování jejího provádění a kontrola dodržování pracovní doby byly účelné 
a hospodárné 

- jejíž výkon v pracovním poměru by byl z hlediska zájmů společnosti pro zaměstnavatele 
neúčelný nebo nehospodárný z jiných důvodů. 

 
2. O uzavření dohod konaných mimo pracovní poměr rozhoduje na základě předloženého 

písemného návrhu vedoucího zaměstnance příslušného organizačního stupně dle 
platného Organizačního řádu MÚSS Plzeň vedoucí útvaru „Personální oddělení“ MÚSS 
Plzeň a následně předkládá ke schválení řediteli MÚSS Plzeň. 

 
3. V dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr není zaměstnavatel povinen 

rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu. 
 
4. Tento Pracovní řád se vztahuje též na veškeré osoby vykonávající pro zaměstnavatele 

činnost na základě uzavřené dohody o práci konané mimo pracovní poměr. 
 

 
 

Článek 44 
Dohoda o provedení práce 

 
1. Dohoda o provedení práce může být s fyzickou osobou uzavřena, jestliže předpokládaný 

rozsah práce (pracovního úkolu), na který se dohoda uzavírá, není vyšší než  300 hodin 
v kalendářním roce. 

 
2. Do rozsahu práce, uvedeném v předchozím odstavci, se započítává též práce konaná 

zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody 
o provedení práce. 

 
3. Dohoda o provedení práce se uzavírá písemně. 

 
4. V dohodě o provedení práce musí být uvedeno minimálně: 

- zaměstnavatel 
- fyzická osoba (příjmení, jméno, titul, bydliště, rodné číslo) 
- vymezení pracovního úkolu 
- sjednaná doba na splnění pracovního úkolu 
- sjednaná odměna za splnění pracovního úkolu, nebo způsob výpočtu této odměny. 

Přičemž způsob stanovení odměny za provedení práce na základě uzavřené Dohody 
o provední práce nemusí odpovídat požadavkům na způsob stanovení výše platu 
zaměstnance, uvedeným v Článku 31 odstavec 6 tohoto Pracovního řádu MÚSS Plzeň 

- termín splatnosti odměny za splnění pracovního úkolu 

- podpisy obou stran. 
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Článek 45 
Dohoda o pracovní činnosti 

 
1. Dohoda o pracovní činnosti může být s fyzickou osobou uzavřena, i když předpokládaný 

rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin. 
 
2. Na základě dohody o pracovní činnosti nelze vykonávat práci v rozsahu překračujícím 

v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. 
 
3. Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní 

pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou je dohoda o pracovní činnosti 
uzavřena, nejdéle však na období 52 týdnů. 

 
4. Dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně. 

 
5. V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeno minimálně: 

- zaměstnavatel 
- fyzická osoba (příjmení, jméno, titul, bydliště, rodné číslo) 
- sjednané práce 
- sjednaná odměna za vykonané práce, nebo způsob výpočtu této odměny. Přičemž 

způsob stanovení odměny za provedení práce na základě uzavřené Dohody o provední 
práce nemusí odpovídat požadavkům na způsob stanovení výše platu zaměstnance, 
uvedeným v Článku 31 odstavec 6 tohoto Pracovního řádu MÚSS Plzeň 

- sjednaný rozsah pracovní doby 
- doba, na kterou se dohoda o pracovní činnosti uzavírá 
- způsob zrušení uzavřené dohody o pracovní činnosti 
- termín splatnosti odměny za vykonané práce 

- podpisy obou stran. 
 
6. V dohodě o pracovní činnosti je možno sjednat právo zaměstnance na poskytnutí 

odměny, důležité osobní překážky v práci a na dovolenou. 
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Oddíl O 
Zlepšovací návrhy, vynálezy a patenty, autorské právo 

 
Článek 46 

Zlepšovací návrhy 
 
1. Zaměstnanec je povinen přednostně nabídnout své zlepšovací návrhy zaměstnavateli. 

 
2. Zlepšovací návrhy se předávají na základě protokolu o podání zlepšovacího návrhu 

asistentovi ředitele. Od asistenta ředitele zaměstnanec obdrží potřebné informace 
a formuláře k podání zlepšovacího návrhu. 

 
3. Za využitá řešení obdrží autor zlepšovacího návrhu odměnu stanovenou na základě 

příslušného vnitřního předpisu zaměstnavatele. 
 
4. Pokud zaměstnanec vytvořil řešení, k němuž dospěl v souvislosti s řešením svých 

pracovních úkolů, nebo využil poznatků a zkušeností zaměstnavatele, nesmí toto řešení 
nabídnout jiné právnické či fyzické osobě ani v případě, že jeho řešení bylo 
zaměstnavatelem odmítnuto. 

 

 
 

Článek 47 
Vynálezy a patenty 

 
1. Každý zaměstnanec, který v pracovním poměru vytvořil vynález nebo průmyslový vzor, je 

povinen neprodleně předložit svůj návrh zaměstnavateli. 
 
2. Ředitel organizace vytvoří pracovní skupinu, která rozhodne do 3 měsíců o tom, zda 

vynález nebo průmyslový vzor přijme, nebo zda jej ponechá autorovi k volnému použití. 
 
3. Pokud zaměstnanec využije svého práva a po souhlasu zaměstnavatele nabídne své 

řešení jiné právnické nebo fyzické osobě, nesmí tak učinit způsobem, kterým by 
o zaměstnavateli poskytl jakékoli informace. 

 

 
 

Článek 48 
Autorské právo 

 
1. Zaměstnavatel má výhradní a neomezené užívací právo vůči všem dílům, která mohou 

podléhat autorskému právu a jsou výsledkem všech činností zaměstnancem 
vykonávaných v rámci pracovního poměru, zejména pracovních výsledků, které vznikají 
při použití počítačových programů. 

 
2. Podmínky převodu užívacího práva budou upraveny smlouvou. 

 
3. Toto ustanovení o autorském právu není dotčeno ukončením pracovního poměru. 
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Oddíl P 
Stížnosti a spory 

 

 

Článek 49 
Stížnosti 

 
1. Vznikne-li u zaměstnance důvod k podání stížnosti vztahující se k nárokům 

z pracovního poměru vůči zaměstnavateli, učiní tak písemně a stížnost doručí ve 
smyslu § 337 – Doručování písemnosti určené zaměstnavateli zaměstnancem, zákona 
číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. 

 
2. Kopii stížnosti obdrží neprodleně výbor Základní organizace Odborového svazu 

zdravotnictví a sociální péče České republiky Městského ústavu sociálních služeb 
města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 – Jižní 
Předměstí, 301 00 Plzeň. 

 
3. Stížnost zaměstnance včetně písemné zprávy je povinen zaměstnavatel vyřídit do 

15 dnů, ve výjimečném případě do 30 dnů. 
 

4. O řešení stížnosti informuje zaměstnavatel výbor Základní organizace Odborového 
svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky Městského ústavu sociálních 
služeb města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 – Jižní 
Předměstí, 301 00 Plzeň. 

 

 
 

Článek 50 
Spory 

 
1. Spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o nároky z pracovního poměru 

projednávají a rozhodují soudy. 
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Oddíl O 
Ustanovení o Pracovním řádu 

 
Článek 51 

Změny Pracovního řádu 
 
1. Návrh změny Pracovního řádu musí být předložen písemně řediteli organizace minimálně 

jeden měsíc před požadovanou změnou včetně odůvodnění navrhovaných změn a odkazů 
na příslušné související právní předpisy. 

 
2. Návrhy změn Pracovního řádu jsou oprávněni předkládat pouze vedoucí útvarů, kteří 

jsou přímo podřízeni řediteli organizace nebo výbor Základní organizace Odborového 
svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky Městského ústavu sociálních služeb 
města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 
301 00 Plzeň. 

 
3. Ředitel organizace projedná navrhovanou změnu s výborem Základní organizace 

Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky Městského ústavu 
sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 – 
Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň a v případě souhlasu obou stran zapracuje zaměstnavatel 
změnu do Pracovního řádu. 

 
4. Změny Pracovního řádu uskutečněné bez současného písemného souhlasu 

zaměstnavatele a výboru Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální 
péče České republiky Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvková 
organizace, Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň jsou neplatné. 

 

 
 

Článek 52 
Závaznost Pracovního řádu 

 
1. Pracovní řád vydává ředitel organizace a jeho první vydání nabylo platnosti a účinnosti dnem 

20. 9. 2004. 
 
2. Tento Pracovní řád je závazný pro všechny zaměstnance organizace. 

 
3. Pokud zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění nebo jiný právní předpis 

nestanoví jinak, vznikne účinnost tohoto Pracovního řádu pro nově přijatého zaměstnance 
vznikem pracovněprávního vztahu, pro ostatní zaměstnance pak dnem nabytí účinnosti 
tohoto Pracovního řádu. 

 
4. Za dodržování tohoto Pracovního řádu odpovídají všichni zaměstnanci organizace. 

 
5. První vydání Pracovního řádu bylo schváleno výborem Základní organizace Odborového 

svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky Městského ústavu sociáních služeb 
města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 
301 00 Plzeň dne 20. 9. 2004. 
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6. Toto 14. vydání Pracovního řádu nabývá účinnosti dnem 1.3.2021 a výbor Základní 
organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky Městského 
ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská třída 777/90, 
Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň jej v souladu s ustanovením § 306 odst. 4 zákona 
číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění schválil dne 18.2.2021 Poslední přijaté 
změny související s tímto 14. vydáním jsou v textu vyznačeny červeným písmem. Ostatní 
ustanovení nedotčená změnami zůstávají nadále platná a účinná.  

 
7. Tento Pracovní řád obsahuje 88 stran. 
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II. Rozvržení pracovní doby 
v jednotlivých organizačních 

útvarech MÚSS Plzeň 
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Oddíl A 
Ředitelství  

 
 
 

Jednosměnný pracovní režim 

 

1. část 
pracovní 
směny 

 

Přestávka 
na jídlo 

a oddech 

 

2. část 
pracovní 
směny 

 
 

Ředitel, statutární zástupce 

 
 

06,30 – 11,00 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 15,00 

 
 

Asistent ředitele 

 
 

06,30 – 11,00 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 15,00 

 
Zaměstnanci zařazení v útvaru 

„Personální oddělení“  
(vedoucí útvaru, mzdová účetní) 

 
 
 

 
 

06,30 – 11,00 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 15,00 

 
Zaměstnanci zařazení v útvaru 

„Ekonomické oddělení“ 
(ved.útvaru, ved.účetní, účetní – pokladní) 

 
 

06,30 – 11,00 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 15,00 

 
Vedoucí útvaru 

„Správa majetku“ 

 
 

06,30 – 11,00 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 15,00 

 
Zaměstnanci zařazení v útvaru 

„Vnitřní kontrola“  
(vedoucí útvaru, referent útvaru) 

 
 

06,30 – 11,00 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 15,00 

 
 
Referent útvaru „BOZP, PO, CO, ŽP  

a nakládání s odpady“ 

 
 

6,30 – 11,00 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 15,00 
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Ředitelství 
(pokračování) 

 

 
 
 

Jednosměnný pracovní režim 

 

1. část 
pracovní 
směny 

 

Přestávka 
na jídlo 

a oddech 

 

2. část 
pracovní 
směny 

 
Vedoucí útvaru 

„Doprava a služby“ 

 
 

6,00 – 11,00 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 14,30 

 
 

Řidič    

 
    
    6,00 – 10,00 

 

  
 

13,00 – 17,00 

 
 

Truhlář, elektrikář, zámečník 

 
 

6,00 – 11,00 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 14,30 

          
 

 
Dopravní referent 

 
 

6,00 – 11,00 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 14,30 

 
 

Poznámka: 
 
Na pracovní pozici “Řidič“ dle § 88 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění je 
doba na přestávku započtena do pracovní doby. 
 
Na pracovní pozici “Řidič“ vykonávající pracovní činnost dle provozních potřeb v rámci vymezené 
pracovní doby se aplikuje dělená směna v souladu s § 130 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník 
práce v platném znění.  
 
Zaměstnanec uvedený v předchozí tabulce na pozici „Řidič“, kterému byla ve smlyslu § 84 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění přidělena pracovní směna, nastupuje 
a končí na uvedenou směnu podle pokynů vydaných mu vedoucím zaměstnancem úvaru 
„Doprava a služby“ na základě rozvozových tras, přičemž nástup na směnu a ukončení směny 
určený mu vedoucím zaměstnancem nesmí být mimo uvedený časový interval (nástup na směnu 
6,00 – 10,00 a ukončení směny 13,00 – 17,00).  
 
Z důvodu efektivnějšího využití pracovní doby (zajišťování přidělených prací nejdříve od 7,00 
hod. a údržbářských prací na pokojích uživatelů nejdříve od 8,00 hod.) posunuta pracovní směna 
zaměstnancům vykonávající profesi truhlář, elektrikář, zámečník. 
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Oddíl B 
Domov se zvláštním režimem „Sněženka“,  

Klatovská třída 1892/145 
 

 
 

Jednosměnný pracovní režim 

 

1. část 
pracovní 
směny 

 

Přestávka 
na jídlo 

a oddech 

 

2. část 
pracovní 
směny 

 

Vedoucí útvaru 
„Domov se zvláštním režimem 

„Sněženka“ 

 
 

6,30 – 11,00 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 15,00 

 
Vedoucí útvaru 

„Zdravotní péče služby“ 

 
 

6,00 – 11,00 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 14,30 

 
Vedoucí útvaru 

„Sociální služby“ 

 
 
   6,00 – 11,00 

 
 
   11,00 – 11,30 

 
 
   11,30 – 14,30 

 
 

Sociální pracovník 

 
 

6,30 – 11,00 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 15,00 

 
 

Fyzioterapeut 

 
 

6,30 – 11,00 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,00 – 15,00 

 
Všeobecná sestra 

 
 

6,30 – 11,00 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 15,00 

 
Praktická sestra 

 
 

6,30 – 11,00 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 15,00 

 
 

Pracovník v soc. službách pro 
zákl. vých. nepedag. činnost 

 
 

6,30 – 11,00 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 15,00 

 
 

Pracovník v sociálních službách 

 
 

6,30 – 11,00 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 15,00 

 
 

Poznámka: 
 
 Pokud tomu nebrání vážné provozní důvody, je sjednán výkon práce v režimu 40,00 hodin týdně 

– ranní směna, popř. směna zkrácená pokud se jedná o zaměstnankyni nebo zaměstnance 
pečující o dítě mladší 15 let, v souladu s § 241 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce 
v platném znění. 

  
 V útvaru Domov se zvláštním režimem „Sněženka“ je v rámci efektivnějšího rozvržení pracovní 

doby posunut nástup na pracovní směnu u pracovní pozice všeobecná nebo praktická sestra 
v jednosměnném pracovním režimu z 6,00 hod. na 6,30 hod.  
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Domov se zvláštním režimem „Sněženka“,  
Klatovská třída1892/145 

(pokračování) 

 
 

Nepřetržitý pracovní režim 
„Turnusový“ rozpis směn 

 

1. část 
pracovní 
směny 

 

Přestávka 
na jídlo 

a oddech 

 

2. a 3. část 
pracovní 
směny 

 

Všeobecná sestra 
Denní směna 

(dny pracovního klidu a svátky) 

 
 

6,00 – 

 

1,0 hod. 
(§ 88, odst. 1, 
262/2006 Sb.) 

 
 

– 18,00 

 
Všeobecná sestra 

Noční směna 

 
 

18,00 – 

 

1,0 hod. 
(§ 88, odst. 1, 
262/2006 Sb.) 

 
 

– 6,00 

 
Praktická sestra 

Denní směna 

(dny pracovního klidu a svátky) 

 

 

 

 
 

6,00 – 

 

1,0 hod. 
(§ 88, odst. 1, 
262/2006 Sb.) 

 
 

– 18,00 

 

Praktická sestra 

Noční směna 

 
 

18,00 – 

 

1,0 hod. 
(§ 88, odst. 1, 
262/2006 Sb.) 

 
 

– 6,00 

 
Pracovník v sociálních službách 

Denní směna 

 
 

6,00 – 11,00 

 
11,00 – 11,30 
15,00 – 15,30 

 
11,30 – 15,00 
15,30 – 18,00 

 
Pracovník v sociálních službách 

Noční směna 

 
 

18,00 – 22,30 

 
22,30 – 23,00 
3,00 – 3,30 

 
23,00 – 3,00 
3,30 – 6,00 
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Oddíl C 
Provozní oddělní Bory, Bolevec a Doubravka 

 
 
 

Jednosměnný pracovní režim 

 

1. část 
pracovní 
směny 

 

Přestávka 
na jídlo 

a oddech 

 

2. část 
pracovní 
směny 

 
Vedoucí útvaru „Provozní oddělení Bory, 

Bolevec, Doubravka“ 
 

 
 

6,30 – 11,00 
 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 15,00 
 

Domovník, údržbář 6,30 – 11,00 11,00 – 11,30 11,30 – 15,00 
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Oddíl D 
Domov se zvláštním režimem „Čtyřlístek“, Kotíkovská 649/15 

 
 
 

Jednosměnný pracovní režim 

 

1. část 
pracovní 
směny 

 

Přestávka 
na jídlo 

a oddech 

 

2. část 
pracovní 
směny 

 

Vedoucí útvaru 
„Domov se zvláštním režimem 

„Čtyřlístek“ 

 
 

6,30 – 11,00 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 15,00 

 

Vedoucí útvaru „Sociální služby – 
Skupina 1, 2, 3, 4, 5“ 

 
 

6,00 – 11,00 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 14,30 

 
Vedoucí útvaru „Zdravotní služby“ 

 
6,00 – 11,00 

 
11,00 – 11,30 

 
11,30 – 14,30 

 
 

Sociální pracovník 

 
 

6,30 – 11,00 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 15,00 

 
Fyzioterapeut 

 
 

 
 

6,30 – 11,00 
 
 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 15,00 

 
Všeobecná sestra 

 
 

6,30 – 11,00 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 15,00 

 
Praktická sestra 

 
 

6,30 – 11,00 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 15,00 

 
 

Pracovník v soc. službách pro 
zákl. vých. nepedag. činnost 

 
 

6,30 – 11,00 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 15,00 

 
 

Pracovník v sociálních službách 

 
 

6,30 – 11,00 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 15,00 

Poznámka: 

V útvaru Domov se zvláštním režimem „Čtyřlístek“, Kotíkovská 649/15, Plzeň je u zaměstnanců 
zařazených v pracovní pozici „Sociální pracovník“ uplatňován v rámci zlepšení péče o uživatele 
poskytovaných sociálních služeb a umožnění bezproblémového styku s blízkými osobami 
uživatelů posunutý nástup na denní směnu, přičemž nástup a konec směny je na základě 
předaného rozpisu směn (ve smyslu § 84, zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném 
znění) posunut o 2 hodiny proti údajům uvedeným ve výše uvedené tabulce. Časy určené 
zaměstnavatelem pro jídlo a oddech uvedených zaměstnanců zůstávají beze změny.  

Pokud tomu nebrání vážné provozní důvody, je sjednán výkon práce v režimu 40,00 hod. týdně – 
ranní směna, popř. směna zkrácená, pokud se jedná o zaměstnance pečujícího o dítě mladší 15 let, 
v souladu s § 241 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. 

V útvaru DZR Čtyřlístek je v rámci efektivnějšího rozvržení pracovní doby posunut nástup 
na pracovní směnu u pracovní pozice všeobecná sestra, praktická sestra a pracovník v sociálních 
službách v jednosměnném provozu z 6,00 hod. na 6,30; 7,00; 7,30 hod. 
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Domov se zvláštním režimem „Čtyřlístek“, Kotíkovská 649/15 
(pokračování) 

 

 
Nepřetržitý pracovní režim 
„Turnusový“ rozpis směn 

 

1. část 
pracovní 
směny 

 

Přestávka 
na jídlo 

a oddech 

 

2. a 3. část 
pracovní 
směny 

 

Všeobecná sestra 
Denní směna 

(dny pracovního klidu a svátky) 

 
 

6,00 – 

 

1,0 hod. 
(§ 88, odst. 1, 
262/2006 Sb.) 

 
 

– 18,00 

 
Všeobecná sestra 

Noční směna 

 
 

18,00 – 

 

1,0 hod. 
(§ 88, odst. 1, 
262/2006 Sb.) 

 
 

– 6,00 

 
Praktická sestra 

Denní směna 

(dny pracovního klidu a svátky) 

 

 

 

 
 

6,00 – 

 

1,0 hod. 
(§ 88, odst. 1, 
262/2006 Sb.) 

 
 

– 18,00 

 

Praktická sestra 

Noční směna 

 
 

18,00 – 

 

1,0 hod. 
(§ 88, odst. 1, 
262/2006 Sb.) 

 
 

– 6,00 

 
Pracovník v sociálních službách 

Denní směna 

 
 

6,00 – 11,00 

 
11,00 – 11,30 
15,00 – 15,30 

 
11,30 – 15,00 
15,30 – 18,00 

 
Pracovník v sociálních službách 

Noční směna 

 
 

18,00 – 22,30 

 
22,30 – 23,00 
3,00 – 3,30 

 
23,00 – 3,00 
3,30 – 6,00 

 
 
 

Poznámka: 

V útvaru Domov se zvláštním režimem „Čtyřlístek“, Kotíkovská 649/15, Plzeň je u zaměstnanců 
zařazených v pracovní pozici „Pracovník v sociálních službách“ uplatňován v rámci rozložení 
a zlepšení péče o uživatele poskytovaných sociálních služeb posunutý nástup na denní směnu, 
přičemž nástup a konec směny je na základě předaného rozpisu směn (ve smyslu § 84, zákona 
číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění) posunut o 1, respektive o 2 hodiny proti 
údajům uvedeným ve výše uvedené tabulce. Časy určené zaměstnavatelem pro jídlo a oddech 
uvedených zaměstnanců zůstávají beze změny. 

Na každém zdravotním útvaru v době přestávky na oddech zůstává 1 pracovník na pozici PSS 
a 1 pracovník na pozici SZP zůstává na celém útvaru DZR “Čtyřlístek”. Tito potom čerpají přestávku 
na oddech posunutou o 0,5 hodiny. 
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Oddíl E 
Provozní oddělení Lochotín 

 

Jednosměnný pracovní režim 
1. část 

pracovní 
směny 

Přestávka 
na jídlo 

a oddech 

2. část 
pracovní 
směny 

Vedoucí útvaru 
„Provozní oddělení Lochotín“ 

6,30 – 11,00 11,00 – 11,30 11,30 – 15,00 

Vedoucí útvaru 
„Stravovací provoz Lochotín“ 

6,00 – 11,00 11,00 – 11,30 11,30 – 14,30 

Skladní útvaru 

 „Stravovací provoz Lochotín“ 
  6,30 – 11,00 11,00 – 11,30 11,30 – 15,00 

Kuchař – vedoucí směny 6,00 – 10,30 
10,30 – 11,00 
15,00 – 15,30 

    11,00 – 15,00 
15,30 – 18,00 

Kuchař (zaučený, pomocný), 
uklízeč/ka 

1. nástup na pracovní směnu 
5,30 – 10,30 

 
    10,30 – 11,00 

15,00 – 15,30 

 
11,00 – 15,00 
15,30 – 17,30 

Kuchař (zaučený, pomocný), 
uklízeč/ka 

2. nástup na pracovní směnu 
   6,00 – 10,30 

 
10,30 – 11,00 
15,00 – 15,30 

 
11,00 – 15,00 
15,30 – 18,00 

 
Pradlena (dělník prádelen) 

1. nástup na prac. směnu 
    

6,00 – 11,00 11,00 – 11,30 11,30 – 14,30 

Pradlena (dělník prádelen) 
2. nástup na prac. směnu 

9,00 – 12,00 12,00 – 12,30 12,30 – 17,30 

Domovník, údržbář, 
zahradník 

6,30 – 11,00 11,00 – 11,30 11,30 – 15,00 

          Poznámka: 
V útvaru Provozní oddělení Lochotín, Kotíkovská 649/15, Plzeň je z důvodu ranního předávání 
pracovních úkolů a efektivnějšího využití pracovní doby (zajišťování zahradnických prací nejdříve 
od 7,00 hod. a údržbářských prací na pokojích uživatelů nejdříve od 8,00 hod.) posunuta 
pracovní směna zaměstnanci vykonávající kumulovanou pracovní pozici Domovník, údržbář, 
Zahradník a u zaměstnanců zařazených na pracovní pozici „Pradlena (dělník prádelen)“ 
uplatňován v rámci provozních důvodů posunutý nástup na denní směnu, přičemž nástup a 
konec směny je na základě předaného rozpisu směn (ve smyslu § 84, zákona číslo 262/2006 
Sb., zákoník práce v platném zněn) posunut o 3 hodiny – viz 1. a 2. nástup na pracovní směnu 
u uvedené pracovní pozice. 

U vedoucí útvaru Provozní oddělení Lochotín, vedoucí útvaru Stravovací provoz Lochotín 
a skladní posunuta přestávka na jídlo a oddech z 10,30 hod. na 11,00 hod.a to z důvodu 
vydávání obědů zaměstnancům v jídelně domova od 11,00 – 11,30 hod.  
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Provozní oddělení Lochotín 
(pokračování) 

 
 

 
 

Dvousměnný pracovní režim 

 

1. část 
pracovní 
směny 

 

Přestávka 
na jídlo 

a oddech 

 

2. část 
pracovní 
směny 

 
Noční hlídač, vrátný 

ranní směna 

 
 

6,00 – 11,00 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 14,15 

 
Noční hlídač, vrátný 

odpolední směna 

 
 

14,15 – 
 

 
 

 

 
 

-           – 22,00 

 
Noční hlídač, vrátný  

(dny pracovního klidu a svátky) 

 
 

6,00 – 

 

0,5 hod. 
(§ 88, odst. 1, 
262/2006 Sb.) 

 
 

   –  18,00 

 
Noční hlídač, Vrátný 

(dny pracovního klidu a svátky) 

 
 

18,00 – 

 
 

 

 
 

– 22,00 
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Oddíl F 
Domov se zvláštním režimem „Petrklíč“, Západní 1315/7 

 
 

 
 

Jednosměnný pracovní režim 

 

1. část 
pracovní 
směny 

 

Přestávka 
na jídlo 

a oddech 

 

2. část 
pracovní 
směny 

 

Vedoucí útvaru 
Domov se zvláštním režimem, 

„Petrklíč“ 

 
 

6,30 – 11,30 

 
 

11,30 – 12,00 

 
 

12,00 – 15,00 

 
Vedoucí útvaru 

„Zdravotní péče služby“ 

 
 

6,00 – 11,00 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 14,30 

 
Vedoucí útvaru 

„Sociální služby“ - Skupina 1 

 
 
    6,00 – 11,00 

 
 
   11,00 – 11,30 

 
 
   11,30 – 14,30 

 
Vedoucí útvaru 

      „Sociální služby“ - Skupina 2 

 
 
    6,00 – 11,00 

 
 
   11,00 – 11,30 

 
 
   11,30 – 14,30 

 
 

Sociální pracovník 

 
 

6,30 – 11,30 

 
 

11,30 – 12,00 

 
 

12,00 – 15,00 

 
 

Fyzioterapeut 

 
 

6,30 – 11,30 

 
 

11,30 – 12,00 

 
 

12,00 – 15,00 

 
 

Pracovník v soc. službách pro 
zákl. vých. nepedag. činnost 

 

 
 

6,30 – 11,30 

 
 

11,30 – 12,00 

 
 

12,00 – 15,00 

 
 

 
Pracovník v sociálních službách 

 
 
 

6,00 – 11,00 

 
 
 

11,00 – 11,30 

 
 
 

11,30 – 14,30 

 
 

 
Pracovník v sociálních službách 

 
 
 

7,00 – 11,30 

 
 
 

11,30 – 12,00 

 
 
 

12,00 – 15,30 

 
        Poznámka: 

V útvaru Domov se zvláštním režimem „Petrklíč“, Západní 1315/7, Plzeň je u zaměstnanců 
zařazených v pracovní pozici „Sociální pracovník“ uplatňován v rámci zlepšení péče 
o uživatele poskytovaných sociálních služeb a umožnění bezproblémového styku s blízkými 
osobami uživatelů posunutý nástup na denní směnu, přičemž nástup a konec směny je na 
základě předaného rozpisu směn (ve smyslu § 84, zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce 
v platném znění) posunut o 2 hodiny proti údajům uvedeným ve výše uvedené tabulce. 
Časy určené zaměstnavatelem pro jídlo a oddech uvedených zaměstnanců zůstávají beze 
změny. 
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Domov se zvláštním režimem „Petrklíč“, Západní 1315/7 
(pokračování) 

 
 

 
Nepřetržitý pracovní režim 
„Turnusový“ rozpis směn 

 

1. část 
pracovní 
směny 

 

Přestávka 
na jídlo 

a oddech 

 

2. (3.) část 
pracovní 
směny 

 
Všeobecná sestra 

Denní směna 

 
 

6,00 – 11,00 

 
11,00 – 11,30 
15,00 – 15,30 

 
11,30 – 15,00 
15,30 – 18,00 

 

Všeobecná sestra 
Denní směna 

(dny pracovního klidu a svátky) 

 
 

6,00 – 

 

1,0 hod. 
(§ 88, odst. 1, 
262/2006 Sb.) 

 
 

– 18,00 

 
Všeobcná sestra 

Noční směna 

 
 

18,00 – 

 

1,0 hod. 
(§ 88, odst. 1, 
262/2006 Sb.) 

 
 

– 6,00 

 
Pracovník v sociálních službách 

Denní směna 

 
 

6,00 – 11,00 

 
11,00 – 11,30 
15,00 – 15,30 

 
11,30 – 15,00 
15,30 – 18,00 

 
Pracovník v sociálních službách 

Noční směna 

 
 

18,00 – 22,30 

 
22,30 – 23,00 
3,00 – 3,30 

 
23,00 – 3,00 
 3,30 – 6,00 

 
 

Poznámka: 

V útvaru Domov se zvláštním režimem  „Petrklíč“, Západní 1315/7, Plzeň je u zaměstnanců 
zařazených v pracovní pozici „Pracovník v sociálních službách“ uplatňován v rámci rozložení 
a zlepšení péče o uživatele poskytovaných sociálních služeb posunutý nástup na denní 
směnu, přičemž nástup a konec směny je na základě předaného rozpisu směn (ve smyslu 
§ 84, zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění) posunut o 1, respektive 
o 2 hodiny proti údajům uvedeným ve výše uvedené tabulce.  Časy určené zaměstnavatelem 
pro jídlo a oddech uvedených zaměstnanců zůstávají beze změny. 

Na zdravotním útvaru v době přestávky určené na jídlo a oddech zůstává 1 pracovník na pozici 
PSS a 1 pracovník na pozici SZP na útvaru Domov se zvláštním režimem „Petrklíč“. Tito potom 
čerpají přestávku určenou na jídlo a oddech posunutou o 0,5 hodiny. 

 
 Pokud tomu nebrání vážné provozní důvody, je sjednán výkon práce v režimu 40,00 hodin týdně 

– ranní směna, popř. směna zkrácená pokud se jedná o zaměstnankyni nebo zaměstnance 
pečující o dítě mladší 15 let, v souladu s § 241 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce 
v platném znění. 
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Oddíl G 
Pečovatelská a ošetřovatelská služba 

 
 

 
 

Jednosměnný pracovní režim 

 

1. část 
pracovní 
směny 

 

Přestávka 
na jídlo 

a oddech 

 

2. část 
pracovní 
směny 

 
Vedoucí útvaru 

„Pečovatelská a ošetřovatelská služba“ 

 
 

6,30 – 11,00 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 15,00 

 
 

Sociální pracovník 

 
 

6,30 – 11,00 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 15,00 

 

Vedoucí útvaru 
„Okrsek pečovatelské služby 

číslo 1, 2, 3, 4“ 

 
 

6,30 – 11,00 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 15,00 

 
Pracovník v sociálních službách 

1. nástup na pracovní směnu 

 
 

7,00 – 15,00 

  

 
Pracovník v sociálních službách 

2. nástup na pracovní směnu 

 
 

11,00– 19,00 

  

 

Pracovník v sociálních službách 
1. nástup na pracovní směnu 

(dny pracovního klidu a svátky) 

 
 

7,00 – 15,00 

  

 

Pracovník v sociálních službách 
2. nástup na pracovní směnu 

(dny pracovního klidu a svátky) 

 
 

7,00 – 19,00 

  

 

 
Poznámka: 

Zaměstnanec uvedený v předchozí tabulce jako „Pracovník v sociálních službách, 2. nástup 
na pracovní směnu, (dny pracovního klidu a svátky)“, kterému byla ve smyslu §  84, zákona 
číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění přidělena pracovní směna nastupuje a 
končí na uvedenou pracovní směnu podle pokynů vydaných mu vedoucím zaměstnancem 
příslušného útvaru „Okrsek pečovatelské služby“, přičemž nástup určený mu vedoucím 
zaměstnancem nesmí být mimo uvedený časový interval (7,00 – 19,00 hod.). 

Na pracovní pozici “Pracovník v sociálních službách” dle § 88 zákona číslo 262/2006 Sb., 
zákoník práce v platném znění je doba na přestávku započtena do pracovní doby. 

Na pracovní pozici “Pracovník v sociálních službách” vykonávající pracovní činnost dle potřeb 
uživatelů sociálních služeb v rámci vymezené pracovní doby se aplikuje dělená směna v souladu 
s § 130 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.  
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Pečovatelská a ošetřovatelská služba 
(pokračování) 

 
 

 
 

Jednosměnný pracovní režim 

 

1. část 
pracovní 
směny 

 

Přestávka 
na jídlo 

a oddech 

 

2. část 
pracovní 
směny 

 

Vedoucí útvaru 
„Nestátní zdravotnické zařízení 

Domácí péče“ 

 
 

6,30 – 11,00 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 15,00 

 
Všeobecná sestra 

1. nástup na pracovní směnu 

 
 

6,30 – 11,00 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 15,00 

 
Všeobecná sestra 

2. nástup na pracovní směnu 

 
 

10,30 – 15,00 

 
 

15,00 – 15,30 

 
 

15,30 – 19,00 

 
Všeobecná sestra 

(dny pracovního klidu a svátky) 

 
 

6,00 – 11,00 

 
 

11,00 – 12,00 

 
 

12,00 – 18,00 

 

Poznámka: 
 
Zaměstnanec uvedený v předchozí tabulce jako „Všeobecná sestra (dny pracovního klidu 
a svátky“, kterému byla ve smyslu § 84, zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění 
přidělena pracovní směna nastupuje a končí uvedenou směnu podle pokynů vydaných mu 
vedoucím zaměstnancem útvaru „Nestátní zdravotnické zařízení Domácí péče“, přičemž nástup 
určený mu vedoucím zaměstnancem nesmí být mimo uvedený časový interval (6,00 – 18,00 hod.). 
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Pečovatelská a ošetřovatelská služba 
(pokračování) 

 
 

 
 

Jednosměnný pracovní režim 

 

1. část 
pracovní 
směny 

 

Přestávka 
na jídlo 

a oddech 

 

2. část 
pracovní 
směny 

 
Vedoucí útvaru 

„Vyvařovna pro důchodce“ 

 
 

6,30 – 11,00 

 
 

11,00 – 11,30 

 
 

11,30 – 15,00 

 
Kuchař 

1. nástup na pracovní směnu 

 
 

3,00 – 7,00 

 
 

7,00 – 7,30 

 
 

7,30 – 11,30 

 
Kuchař 

2. nástup na pracovní směnu 

 
 

4,00 – 8,00 

 
 

8,00 – 8,30 

 
 

8,30 – 12,30 

 
Pomocná síla v kuchyni 

1. nástup na pracovní směnu 

 
 

4,00 – 8,00 

 
 

8,00 – 8,30 

 
 

8,30 – 12,30 

 
Pomocná síla v kuchyni 

2. nástup na pracovní směnu 

 
 

6,00 – 8,00 

 
 

8,00 – 8,30 

 
 

8,30 – 12,30 
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Oddíl H 
Domov pro osoby se zdravotním postižením 

„Nováček“, Rabštejnská 1618/29 
 
 

 
 

Jednosměnný pracovní režim 

 

1. část 
pracovní 
směny 

 

Přestávka 
na jídlo 

a oddech 

 

2. část 
pracovní 
směny 

 
Vedoucí útvaru 

„DOZP „Nováček“ 

 
 

6,30 – 11,30 

 
 

11,30 – 12,00 

 
 

12,00 – 15,00 

 
Vedoucí útvaru 
„Zdravotní péče“ 

 
 

6,30 – 11,30 

 
 

11,30 – 12,00 

 
 

12,00 – 15,00 

 
Vedoucí útvaru 

„Výchova“ 

 
 

6,30 – 11,30 

 
 

11,30 – 12,00 

 
 

12,00 – 15,00 

 
 

Sociální pracovník 

 
 

6,30 – 11,30 

 
 

11,30 – 12,00 

 
 

12,00 – 15,00 

 
 

Fyzioterapeut 
 

 
 

6,30 – 11,30 

 
 

11,30 – 12,00 

 
 

12,00 – 15,00 

 
 

Masér 
(po a čt a dle potřeby útvaru) 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

13,00 – 15,00 

 

Pracovník v soc. službách pro 
zákl. vých. neped. činnost 

 

 
 

8,00 – 11,30 

 

 
11,30 – 12,00 

 
 
  12,00 –17,00 

 
 

Poznámka:  
 
 Sociální pracovník pracuje v Domově pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“, 

Rabštejnská 1618/9, Plzeň dle potřeby útvaru – měsíčně 0,75 úvazku 
  

V útvaru Domov pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“, Rabštejnská 1618/9, Plzeň 
je v rámci efektivnějšícho rozdělení aktivizačních činností a zavedení aktivizačních činností i do 
druhé části odpoledne převedení jednoho zaměstnance na pozici pracovník v sociálních 
službách pro základní výchovnou nepedagogickou činnost z dvousměnného provozu 
na jednosměnný provoz. 
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Domov pro osoby se zdravotním postižením 
„Nováček“, Rabštejnská 1618/29 

(pokračování) 
 
 

 
 

Dvousměnný pracovní režim 

 

1. část 
pracovní 
směny 

 

Přestávka 
na jídlo 

a oddech 

 

2. část 
pracovní 
směny 

 

Pracovník v soc. službách pro 
zákl. vých. neped. činnost 

Ranní směna 

 
 

6,30 – 11,30 

 
 

11,30 – 12,00 

 
 

12,00 – 14,00 

 

Pracovník v soc. službách pro 
zákl. vých. neped. činnost 

 Odpolední směna 

 
 

14,00 - 

 

0,5 hod. 
(§ 88, odst. 1, 
262/2006 Sb.) 

 
 

- 20,00 

 

Pracovník v soc. službách pro 
zákl. vých. neped. činnost 

(dny prac. klidu, svátky, prázdniny) 

 
 

6,30 – 12,30 

 

 
12,30 – 13,00 

 
 
  13,00 –19,00 

 

Pracovník v soc. službách pro 
zákl. vých. neped. činnost 

Odpolední směna 

 
 

12,00 – 

 
0,5 hod. 

(§ 88, odst. 1, 
262/2006 Sb.) 

 

 
- 20,00 
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 Domov pro osoby se zdravotním postižením  
„Nováček“, Rabštejnská 1618/29 

(pokračování) 
 
 

 
Nepřetržitý pracovní režim 
„Turnusový“ rozpis směn 

 

1. část 
pracovní 
směny 

 

Přestávka 
na jídlo 

a oddech 

 

2. část 
pracovní 
směny 

 
Všeobecná sestra 

Denní směna 

 
 

6,30 – 12,30 

 
 

12,30 – 13,00 

 
 

13,00 – 19,00 

 

Všeobecná sestra  
Denní směna 

 (dny pracovního klidu a svátky) 

 
 

7,00 - 

 

0,5 hod. 
(§ 88, odst. 1, 
262/2006 Sb.) 

 
 

-19,00 

 
Všeobecná sestra 

Noční směna 

 
 

19,00 - 

 

0,5 hod. 
(§ 88, odst. 1, 
262/2006 Sb.) 

 
 

- 7,00 

 
Pracovník v sociálních službách 

Denní směna 

 
 

6,30 – 12,30 

 
 

12,30 – 13,00 

 
 

13,00 – 19,00 

 
Pracovník v sociálních službách 

Noční směna 
1. nástup na směnu 

 
 

 
 

19,00 - 

 
0,5 hod 

(§ 88, odst. 1, 
262/2006 Sb.) 

 
 

- 7,00 

 
Pracovník v sociálních službách 

Noční směna 
2. nástup na směnu 

 

 
 

20,00 - 

 
0,5 hod 

(§ 88, odst. 1, 
262/2006 Sb.) 

 
 

- 8,00 

 

 
  Poznámka: 
 

Pokud tomu nebrání vážné provozní důvody, je sjednán výkon práce v režimu 40,00 hodin 
týdně – ranní směna, popř. směna zkrácená, pokud se jedná o zaměstnankyni nebo 
zaměstnance pečující o dítě mladší 15 let, v souladu s § 241 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. 
zákoník práce v platném znění. 
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Oddíl  I 
Denní stacionář „Jitřenka“, Zábělská 5/43 

 
 

 
 

Jednosměnný pracovní režim 

 

1. část 
pracovní 
směny 

 

Přestávka 
na jídlo 

a oddech 

 

2. část 
pracovní 
směny 

 

Vedoucí útvaru 
„Denní stacionář 

„Jitřenka“ 

 
 

6,00 –   9,00 
 

 
 

  9,00 –   9,30  

 
 

  9,30 – 14,30 

 
Pracovník v soc. službách pro 

zákl. vých. neped. činnost 
1. nástup na směnu 

 

 
 

6,00 – 9,00 
 

 
 

9,00 – 9,30 

 
 

9,30 – 14,30 

 
Pracovník v soc. službách pro 

zákl. vých. neped. činnost 
2. nástup na směnu  

 
 
7,00 – 11,30 

 
   
11,30 – 12,00 

 
   
12,00 – 15,30 

 
Pracovník v soc. službách pro 

zákl. vých. neped. činnost  
3. nástup na směnu 

 

 
 

7,30 – 12,00 

 
 

12,00 – 12,30 

 
 

12,30 – 16,00 

 
Masér 
(út, st) 

12,30 – 15,30 
   (letní čas) 
12,15 – 15,15 
(zimní období) 
 
 
 

  

 
 Poznámka:  
 
 V útvaru Denní stacionář „Jitřenka“, Zábělská 5/43, Plzeň je sociální pracovník měsíčně 0,25 

úvazku, dochází dle potřeby útvaru. 
 Z důvodu zrakové indispozice zaměstnance na pozici masér povolena změna pracovní doby 

v době letního a zimního času. 
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III. Dokumentace související 
s Pracovním řádem 
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Oddíl A 
Dokumentace související s Pracovním řádem 

 
V souvislosti se dnem účinnosti tohoto Pracovního řádu nevzniká žádná nová dokumentace. 
Případná nová dokumentace vznikající v souvislosti s tímto Pracovním řádem bude řešena 

formou vydání příslušného Rozhodnutí ředitele MÚSS Plzeň. 
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IV. Související předpisy 
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Oddíl A 
Související předpisy 

 

 
 
1. Zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění 

 
2. Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých 

osobních překážek v práci 
 
3. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační 

předpoklady zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
 
4. Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě v platném znění 
 
5. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění 

 
6. Vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 

službách 
 
7. Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání v platném znění 

 
8. Kolektivní smlouva MÚSS Plzeň v platném znění 

 
9. Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním 
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění 

 
10. Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných v platném znění 
 
11. Organizační řád Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvková 

organizace, Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 00075345 
v platném znění. 


