
Z Á  P I S 
z 5. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě  

 dne 4.4.2011 
 

Začátek jednání:  18,00  hodin 
Přítomni:  8 
Omluven:  Sedlák - nemoc 
Občané:  6 
 
Ověřovatelé zápisu: Pavel Krmela, Miroslav Sekanina 
Zapisovatel: J.Henzl 
 
 
1, Zahájení, seznámení s programem 
2, Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3, Projednání smluvních vztahů obce 
4, Projednání kolektivní smlouvy a s ní spojených směrnic 
5, Úplatný převod majetku 
6, Pořízení majetku do vlastnictví obce 
7, Schválení inventarizace obce k 31.12.2010 
8, Kanalizace  
9, Různé, došlá pošta  

o žádost charita Mor. Třebová – 2000,- Kč 
o koncert Sv. Mikuláše - zamítnuto 
o případ bývalá vedoucí ubytovny - rozhodne senát 
o vrácení dotace a penále - informace 
o soumrakový spínač VO - informace 

 
10, Diskuse, usnesení a závěr 
- seznámení se znaleckým posudkem na vzniklou škodu na koupališti 
- starosta pověřen pozváním firem, které zpracují žádost o dotace na kanalizaci 
 

                                  
Program jednání byl schválen a všechny jeho body byly projednány, zastupitelstvo přijímá z tohoto 
zasedání následující usnesení: 

 
      IV.   43 ZO Rychnov na Moravě schvaluje a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy na daňové 

poradenství s Ing. Vladimírem Blankem, smlouva je přílohou tohoto zápisu 
     Hlasování: pro- 8   proti- 0    zdržel- 0   

 
      IV.   44 ZO Rychnov na Moravě schvaluje a pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy na právní 

poradenství s Mgr. Janem Urbanem 
     Hlasování:   8 – 0 – 0    
 
  
IV.   45 ZO Rychnov na Moravě schvaluje upravenou kolektivní smlouvu a s ní spojené směrnice obce, 
smlouva i směrnice jsou součástí tohoto zápisu 
     Hlasování: 8 – 0 – 0    

  
IV.   46 ZO Rychnov na Moravě schvaluje nákup pozemku par. č. 2086/3 o výměře 406 m2  

za cenu 8530,- Kč 

– úplatný převod z Pozemkového fondu 

       Hlasování: 6 – 0 – 2 Sekanina, Krmela    
  

 

IV.  47 ZO Rychnov na Moravě schvaluje nákup nového prvku na dětské hřiště (mini hnízdo), 

s předpokládaným nákladem do 35 000,- Kč 
      Hlasování: 8 – 0 – 0          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
IV.   48 ZO Rychnov na Moravě schvaluje nákup pítka ( hydrant) na hřbitov (Fatima), v hodnotě 20 000,-Kč  
      Hlasování: 8 – 0 – 0          



 

 
IV.   49 ZO Rychnov na Moravě schvaluje inventarizace majetku k 31.12.2010, a současně schvaluje 
navržené vyřazení z majetku obce v celkové výši 44.724,25 Kč, návrh na vyřazení jsou součástí tohoto 
zápisu, vyřazený majetek bude fyzicky zlikvidován   
      Hlasování: 8 – 0 – 0            
 
IV.   50 ZO Rychnov na Moravě schvaluje finanční příspěvek pro oblastní charitu Moravská Třebová, ve 
výši 2.000,- Kč 
      Hlasování: 5 – 0 – 3 Sekanina, Krmela, Nechuta           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednání ukončeno: 20,25    hodin 
 
 

 

                                  
 
                 Josef Henzl                        Hana Šmídová                          Milan  Hána                                  
                místostarosta 1.                  místostarosta 2.                        starosta obce 
 
 
Ověřovatelé zápisu :                                                                        
Pavel Krmela                                     ….................................                   
Miroslav Sekanina                   ….................................        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    
Kolektivní smlouva 

Základní organizace odborového svazu 

pracovníků státních orgánů a organizací obvod Moravská Třebová 

 

 

Základní organizace odborového svazu pracovníků státních orgánů a organizací obvod Moravská 
Třebová, se sídlem 569 35 Mladějov na Moravě čp.56, zastoupená předsedkyní paní Drahomírou Liškovou,  

a 

zaměstnavatel: 

Obec Rychnov na Moravě, se sídlem 569 34 Rychnov na Moravě čp.63, zastoupená starostou obce Milanem 
Hánou 

 

 

uzavírají tuto 

Kolektivní smlouvu 

 

Tato kolektivní smlouva obsahuje tato ustanovení: 

Všeobecná ustanovení 

Pracovněprávní nároky a podmínky 

Platy 

Sociální podmínky zaměstnanců 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen BOZP) 

Vzdělávací činnost 

Tvorba a čerpání sociálního fondu 

Závěrečná ustanovení 

Přílohy 

 

I. 

Všeobecná ustanovení 

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

Při uzavírání kolektivní smlouvy, v případných kolektivních sporech o plnění závazků z této kolektivní 
smlouvy vyplývajících a při změnách této kolektivní smlouvy, obě smluvní strany vycházejí ze zákona o 
kolektivním vyjednávání a z ustanovení zákoníku práce. Zaměstnavatel vytvoří zástupcům - členům odboru na 
svůj náklad podmínky pro řádný výkon jejich činnosti a to, např. poskytnutí místnosti ke schůzové činnosti, 
možnost využití kancelářské techniky, uhradit nezbytné náklady na údržbu a technický provoz, náklady pro 
potřebné podklady, hradit cestovní náklady při zajištění činnosti se zaměstnanci na odloučených pracovištích, 
k účasti na jednání odborových orgánů, školení a pod.   

 Zaměstnavatel je povinen poskytnout členu závodního výboru odborové organizace k výkonu jeho činnosti 
pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu v nezbytně nutném rozsahu s náhradou mzdy ve výši 
průměrného výdělku( §203 odst. 2 a) zákoníku práce). 

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



Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu k výkonu 
jiné odborové činnosti, zejména k účasti na schůzích, konferencích nebo sjezdech ) § 203 odst.2 b) zákoníku 
práce). 

Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům pracovní volno s náhradou mzdy v nezbytně nutném rozsahu k činnosti 
při organizované zájmové tělovýchovné, sportovní nebo kulturní akci, a nezbytné přípravě na ni ( § 203 odst.2 
a) zákoníku práce). 

Zaměstnavatel je povinen informovat a projednávat s odborovou organizací veškeré náležitosti uvedené v § 287 
zákoníku práce. 

Odborová organizace má právo vykonávat u zaměstnavatele kontrolu nad dodržováním pracovněprávních 
předpisů BOZP – a to namátkově (§ 321 a 322 zákoníku práce). 

Zaměstnavatel bude u členů OS zabezpečovat výběr odborových členských příspěvků formou srážek z platu a 
tyto odvádět na účet odborové organizace číslo 1280607329/0800)§ 146 odst. c) zákoníku práce).  

 

 

II. 

Pracovně právní nároky a podmínky 

Před uzavřením pracovní smlouvy seznámí zaměstnavatel uchazeče o zaměstnání s právy a povinnostmi, které 
by pro něj z pracovní smlouvy vyplynuly, s pracovními podmínkami, s podmínkami odměňování, za nichž má 
práci konat a kolektivní smlouvou (§31 zákoníku práce). 

Zaměstnavatel se zavazuje, že u nově přijatých zaměstnanců do pracovního poměru nebude sjednána zkušební 
doba delší než 3 měsíce po sobě jdoucí po vzniku pracovního poměru (§ 35 zákoníku práce).  

Zaměstnavatel po uzavření smlouvy seznámí zaměstnance s pracovním řádem, s právními a ostatními předpisy 
k zajištění BOZP, jež musí zaměstnanec při své práci dodržovat, s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy, a 
to proti podpisu (§ 37 odst. 5 zákoníku práce). 

Zaměstnavatel se zavazuje jmenovat do výběrové komise dle § 8 zákona o úřednících jednoho člena odborové 
organizace působící u zaměstnavatele. 

Převedení zaměstnance na jinou práci řeší § 46 zákoníku práce. 

Výpovědní doba je stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a je nejméně 2 měsíce ( § 51 odst.1 zákoníku 
práce). Rozvázání pracovního poměru řeší § 52 – 61 zákoníku práce. 

Odstupné zaměstnanců řeší § 67 a 68 zákoníku práce. 

Vydání posudku o pracovní činnosti zaměstnance řeší § 314 zákoníku práce. 

Pracovní doba je stanovena organizačním řádem jednotlivých obcí a řídí se § 82 – 85 zákoníku práce. 

Přestávka v práci v trvání 30 minut je stanovena v jednotlivých obdobích pracovním řádem a řídí se § 88 
zákoníku práce. 

Bezpečnostní přestávky jsou poskytovány zaměstnancům dle pracovního řádu jednotlivých obcí a za 
stanovených podmínek § 89 zákoníku práce. 

Způsob evidence pracovní doby je veden v jednotlivých obcích dle pracovního řádu obcí. 

Práce v době pracovního klidu a nepřetržitého odpočinku v týdnu se řídí § 91 zákoníku práce. 

Podmínky pro výkon práce přesčas se řídí § 93 zákoníku práce a jsou stanoveny v pracovním řádu jednotlivých 
obcí.  

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti  s výkonem práce v jednotlivých obcích vnitřní 
směrnice o poskytování náhrad a řídí se ustanovením §151-190 zákoníku práce. 

Zaměstnavatel poskytne volno s náhradou mzdy v případě jeho uvolnění z důvodu obecného zájmu dle § 203 
zákoníku práce. 

Čerpání dovolené zaměstnanců v příslušném kalendářním roce řeší pracovní řád jednotlivých obcí. 

Povinnost a práva zaměstnanců upravuje pracovní řád v jednotlivých obcích, který bude novelizován do 
31.3.2011, po předchozím schválení odborové organizace. 

 

 



III. 

Platy 

Platy zaměstnanců jsou stanoveny příslušnými nařízeními vlády, řídí se zákoníkem práce a jsou v jednotlivých 
obcích upraveny vnitřními směrnicemi. Objem mezd na příslušný kalendářní rok bude jednotlivými obcemi 
řešen každoročně dodatkem ke kolektivní smlouvě.  

 

IV. 

Sociální podmínky zaměstnanců 

Zaměstnancům, kteří byli přijati do pracovního poměru, uhradí zaměstnavatel vstupní a výstupní lékařskou 
prohlídku na základě předložení dokladu od ošetřujícího lékaře. 

 

Odměny k životním jubileím a při skončení pracovního poměru: 

- k ocenění pracovních zásluh zaměstnance při dovršení 50- ti let věku bude zaměstnanci poskytnuta odměna 
ve výši 5.000,-Kč 

- k ocenění pracovních zásluh zaměstnance při prvním skončení pracovního poměru po přiznání plného 
invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod bude zaměstnanci poskytnuta odměna: ve výši 
5.000.- Kč při odpracování více jak 10 let v organizaci,  

                                  ve výši 2.500.- Kč při odpracování 5- 10 let v organizaci, 

                                  ve výši 1.000.- Kč při odpracování do 5 let v organizaci 

 

Příspěvek na stravování: 

Zaměstnavatel poskytne příspěvek na stravování všem svým zaměstnancům 

Zaměstnavatel poskytne příspěvek na stravování výše uvedeným osobám ve výši 20,-Kč z ceny jednoho 
hlavního jídla 15,- Kč denně.  

V. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky bude zaměstnavatel bezplatně 
poskytovat zaměstnancům v jednotlivých obcích podle vnitřní směrnice, která tvoří přílohu kolektivní smlouvy. 

Ochranné nápoje poskytne zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v souladu s Nařízením vlády č.178/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. 

Školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech zajištění BOZP bude zaměstnavatel zajišťovat bezplatně 
1x ročně. Prověrky BOZP bude zaměstnavatel provádět průběžně, nejméně 1x ročně na všech pracovištích za 
přítomnosti zástupce odborového orgánu. Zaměstnavatel zodpovídá za odstranění zjištěných nedostatků.  

VI. 

Vzdělávací činnost 

Zaměstnavatel v souladu se svými potřebami zabezpečí zvyšování kvalifikace zaměstnanců poskytnutím 
pracovních úlev a hmotného zabezpečení v rozsahu § 232 zákoníku práce. 

Ke zvýšení kvalifikace, v souladu s potřebami zaměstnavatele, zaměstnanec zajistí účast zaměstnance na 
příslušných odborech a akreditovaných školeních. Zaměstnanec je povinen se těchto školení zúčastnit.  

 

VII. 

Tvorba a čerpání sociálního fondu 

Sociální fond se vytváří ve výši minimálně 1% hrubých mezd zaměstnanců obcí a odměn uvolněných 
funkcionářů v jednotlivých obcích.Tento fond bude využíván v souladu se zásadami pro jeho používání a 
v souladu se schváleným rozpočtem v jednotlivých obcích. Tyto dokumenty uvedené v příloze jsou součástí 
kolektivní smlouvy každé obce. V rámci schváleného rozpočtu a schválených zásad rozhoduje v konkrétních 
případech zaměstnavatel.  

 



VIII. 

Závěrečná ustanovení 

Doba účinnosti kolektivní smlouvy. 

Tuto kolektivní smlouvu lze měnit v kterémkoliv jejím ustanovení režimem zákona o kolektivním vyjednávání. 
Smluvní strany s obsahem kolektivní smlouvy seznámí všechny zaměstnance do 15 dnů od jejího uzavření, a to 
proti podpisu. 

Tato kolektivní smlouva se uzavírá do doby nové kolektivní smlouvy, nejdéle do 31.3.2015. Účinnost 
kolektivní smlouvy se stanoví od 1.1.2011. 

Tato kolektivní smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců smluvních stran.  

 

 

V     ……………………………………………..        Dne ……………………. 

Základní organizace odborového svazu pracovníků státních orgánů a organizací obvod Moravská 
Třebová, se sídlem 569 35 Mladějov na Moravě čp.56, zastoupená předsedkyní paní Drahomírou Liškovou,  

 

 

 

V    ………………………………………………..    Dne  …………………….. 

Obec Rychnov na Moravě, se sídlem 569 34 Rychnov na Moravě čp.63, zastoupená starostou obce Milanem 
Hánou 

 

 

 

Přílohy:  

Příloha č.1 –  Zásady pro používání sociálního fondu 

Příloha č. 2 –   Vnitřní směrnice o poskytování ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a  

                       desinfekčních prostředků 

Příloha č. 3 –  Pracovní řád obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Směrnice č.26 

Příloha č.1 

Ke kolektivní smlouvě 

 

Zásady pro používání sociálního fondu obce 

Obec Rychnov na Moravě 

Na rok 2011 

1. 

Tvorba fondu 

Příděl z rozpočtu běžného roku ve výši 20 000,-Kč 

 

2. 

Hospodaření s fondem 

Sociální fond slouží členům odborové organizace – zaměstnancům, uvolněným i neuvolněným 
funkcionářům, jejich rodinným příslušníkům, důchodcům – bývalým zaměstnancům, kteří až do 
odchodu do důchodu nebo invalidního důchodu pracovali u zaměstnavatele. 

 

Fond slouží k těmto účelům: 

a) rodinná a dětská rekreace, lázeňská a rehabilitační péče 

Rodinná rekreace, tuzemská i zahraniční, příspěvek ve výši 50%, maximálně           5.000.- 
Kč, pro člena odborové organizace, včetně jeho rodinných příslušníků a to 1x  ročně. 

Dětská rekreace, tuzemská i zahraniční, příspěvek ve výši 70.- Kč na dítě a den 1x  ročně. 

Lázeňská a rehabilitační péče, příspěvek ve výši 50%, maximálně 5.000.- Kč, 1x  ročně. Ve 
stejném roce nemůže čerpat příspěvek na rodinnou rekreaci člen odborové organizace ani jeho 
rodinní příslušníci. 

b) příspěvek na stravování 

příspěvek na cenu jednoho hlavního jídla ve výši 5,- Kč/ zaměstnanec obce. 

příspěvek na cenu jednoho hlavního jídla ve výši 20,- Kč/uvolněným a neuvolněným  

funkcionářům.  

c) kulturní, tělovýchovná a sportovní činnost  

příspěvek na vstupenky do kulturních zařízení, na sportovní akce, výměnné poznávací akce, ve 
výši 50% maximálně 200,- Kč na člena 2x ročně. 

d) dary při životních výročích 

při dosažení věku 50-ti let částku 500.- Kč 

při odchodu do důchodu starobního či plného invalidního částku 2.000.- Kč 

e) příspěvek na kadeřníka nebo masáž nebo pedikúru částku 200,- Kč, 1x za měsíc 

f) příspěvek na činnost odborové organizace částku 800,- Kč na člena 1x ročně na 

 účet číslo 1280607329/0800 

  

 

 

 

 

 

 



Směrnice č.29 

Příloha č.2 

Ke kolektivní smlouvě 

 

Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), mycích, 
čistících a dezinfekčních prostředků 

Obec Rychnov na Moravě 

 

Tato směrnice upravuje:  

a) nárok zaměstnanců na OOPP 

b) poskytování paušálu na údržbu vyjmenovaných prac. Oděvů 

c) způsob vypořádání zůstatkové ceny OOPP při skončení pracovního poměru 

d) poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

e) prostředky pro úklid 

 

 

Jednotlivé body: 

a) nárok zaměstnanců na OOPP 

Dále uvedený seznam nárokových OOPP je zpracován s přihlédnutím k specifickým potřebám 
našich zaměstnanců. V mezích daných Nařízením vlády č. 495/2001 Sb., které je prováděcím 
předpisem k §133a odst.6) zák. 65/1965 Sb. v platném znění. 

 

Prac. Zařazení                                        druh OOPP                        min. vynášecí doba /měsíc/  

 

Pracovník VPP Prac. Oblek / kalhoty + blůza/ 6 

 Pracovní obuv 12 

 Pracovní rukavice 1 

 Ochranné brýle  12 

 Prošívaný kabát 3/4 36 

 Gumový plášť 36 

uklízečka Ochranná obuv protiskluzová 12 

 Pracovní plášť 12 

 

Při nástupu do zaměstnání nahlásí příslušný zaměstnanec starostovi potřebné velikosti OOPP. Starosta 
vybaví zaměstnance do 14 dnů od nástupu nárokovými OOPP dle tohoto předpisu. 

Účetní sleduje vynášecí dobu na osobních kartách zaměstnanců. Před uplynutím vynášecí doby zabezpečí 
starosta pro konkrétního zaměstnance příslušné OOPP. 

 

Až do uplynutí vynášecí doby je OOPP vlastnictvím obce. Zaměstnanec je povinen o svěřené  OOPP řádně 
pečovat a zabránit jejich ztrátě. 

 

b) Poskytování paušálu na údržbu vyjmenovaných prac. Oděvů 

Každý zaměstnanec, který splňuje nárok na přidělení OOPP má i nárok na poskytnutí pracího prášku. 
Množství pracího prášku je stanoveno na 2,4 kg ročně. 

 



c) Způsob vypořádání zůstatkové ceny OOPP při skončení pracovního poměru 

Při rozvázání pracovního poměru je zaměstnanec povinen uhradit zaměstnavateli zůstatkovou 
hodnotu svěřených OOPP. Zůstatkovou hodnotu stanový účetní obce na základě výpočtu ( poř. cena : 
vynáš. doba * zůstatková vynáš. doba). Výši zůstatkové ceny předá písemně zaměstnanci, který 
uhradí částku do pokladny obce. Před zaplacením zůstatkové částky nebudou zaměstnanci 
poskytnuty doklady o ukončení pracovního poměru. 

 

d) Poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

Dle nařízení vlády přísluší všem zaměstnancům min. 2 ks ručníků na rok. 

Dále má pracovník nárok na mycí prostředek v množství 100g/měsíčně a čistící pastu v množství 
500g/měsíčně. 

Dezinfekční prostředky jsou poskytovány dle aktuální potřeby. 

 

e) Prostředky pro úklid 

Tyto jsou poskytovány na základě stanovených norem pro úklid v metrech čtverečních na 8hod. prac. 
dobu. Normy potřeby jsou uvedeny níže. 

Příděl prostředků sloužící pro úklid po dobu jednoho měsíce: písek 1x, Fixinela 1x, dezinf. 
prostředek 1x, sapon 2x0,75 l, bistrol 2x, hadr na podlahu 2x, prachovka 1x, Při provádění velkých 
úklidů / o prázdninách, po malování atd./ se norma zvyšuje na dvojnásobek.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č.3 

Ke kolektivní smlouvě 
 

 

Zaměstnavatel Obec Rychnov na Moravě, se sídlem 569 34 Rychnov na Moravě č.p. 63  po udělení 

souhlasu příslušné odborové organizace OS pracovníků státních orgánů a organizací obvod Moravská 

Třebová vydává tuto  

 

Směrnici č.12 

Pracovní řád 

Zaměstnanec nastoupí-li do pracovního poměru, musí být seznámen s tímto pracovním řádem. Pracovní řád 

je pro každého zaměstnance volně přístupný k nahlédnutí na obecním úřadě. Na práva a povinnosti 

zaměstnanců obce, která nejsou výslovně upravena tímto pracovním řádem, se vztahují zákoník práce a další 

obecně závazné předpisy. 

 

Čl. I  

Povinnosti zaměstnanců a pracovní kázeň 

Zaměstnanci jsou povinni se obracet se všemi svými pracovněprávními žádostmi na starostu obce a 

projednávat je s ním. 

Starosta obce rozhoduje ve své kompetenci o: 

o rozvržení zaměstnanců do jednotlivých směn 

o poskytnutí neplaceného volna v rozsahu 2 dnů 

o nařízení práce přesčas do rozsahu 3 hodin týdně 

o rozhoduje o poskytnutí neplaceného volna a nařízení práce přesčas nad rozsah uvedený 

v předchozím odstavci 

o dává souhlas k čerpání dovolené jednotlivým zaměstnancům podle schváleného plánu dovolených i 

mimo tento plán 

o rozhoduje o zkrácení a jiné úpravě pracovní doby  

Zaměstnanci jsou dále povinni zejména: 

o podílet se na udržování dobrého jména obce 

o při jednání se zákazníky, obchodními partnery a dalšími osobami se chovat tak, aby obec nebyla 

poškozena na svých zájmech, a vždy zachovávat pravidla slušného chování 

o při styku se zákazníky a obchodními partnery dbát na seriozní oblečení a úpravu 

o svršky a předměty, které se obvykle nosí do práce, ukládat na místě k tomu určeném a řádně je 

chránit proti odcizení 



o nepřinášet a nepožívat na pracovištích zaměstnavatele a na externím pracovišti alkoholické nápoje a 

jiné návykové látky 

o  nepoužívat bez souhlasu starosty zařízení a prostředky zaměstnavatele pro soukromé účely 

o oznamovat účetní obce změny osobních údajů a další údaje mající význam pro zdravotní a sociální 

pojištění, daň ze mzdy, srážky mezd apod. a tyto řádně doložit 

o podrobit se na základě pokynu starosty dechové zkoušce, případně vyšetření, na zjištění, zda 

zaměstnanec není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek 

o dodržovat zákaz kouření na pracovišti zaměstnavatele 

o nepřijímat na pracovišti zaměstnavatele a na externím pracovišti soukromé návštěvy 

Jako porušení povinností zaměstnance vyplývajících z právních předpisů, které se vztahují k práci 

vykonávané zaměstnancem se posuzují zejména: 

o neomluvené zameškání pracovní směny nebo její části 

o požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek na pracovišti zaměstnavatele nebo na 

externím pracovišti a nastoupení do zaměstnání pod jejich vlivem 

o odmítnutí pokynu starosty podrobit se dechové zkoušce, případně vyšetření, na zjištění zda 

zaměstnanec není pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky 

Čl. II 

Pracovní doba 

Pracovní doba je stanovena na 40 hodin týdně. 

Zaměstnanci jsou povinni nastupovat do zaměstnání tak, aby na počátku stanovené pracovní doby byli 

připraveni začít konat práci. Pracovní dobu eviduje vedoucí pracovník. 

Přestávky v práci jsou stanoveny v souladu se zákonem. 

 

Čl. III 

Dovolená 

Nástup dovolené se určuje zaměstnancům s přihlédnutím k jejich potřebám a zájmům podle rozvrhu 

dovolených. 

Požaduje-li zaměstnanec dovolenou mimo stanovený plán dovolených, je povinen o dovolenou požádat 

starostu včas a vždy před jejím nástupem. 

 

 

Čl. IV 

Výplata mzdy 

Mzda se vyplácí převodem na účet zaměstnance, ten při sepisování pracovní smlouvy uvede číslo účtu, na 

které mu bude mzda zaslána, termín výplaty je 12. den v následujícím měsíci.  

 



Čl. V 

Překážky v práci 

Nemůže-li zaměstnanec přijít do práce, je povinen o tom ihned informovat starostu obce. Je-li mu překážka 

v práci předem známa, je povinen požádat starostu o poskytnutí pracovního volna. Překážku v práci je 

zaměstnanec povinen řádně doložit. O poskytnutí neplaceného volna rozhoduje starosta obce. 

 

Čl. VI 

Náhrada škody 

Vznikne-li zaměstnanci škoda, je povinen ji bez odkladu oznámit starostovi obce. Pokud zaměstnanec 

neoznámí škodu, která mu vznikla na odložených věcech (§267 odst. 2 zákoníku práce), zaměstnavateli do 

15 dnů ode dne, kdy se o škodě dověděl, nárok na náhradu škody zaniká. Zaměstnanec, který utrpěl pracovní 

úraz, je povinen bezodkladně o tom informovat starostu obce. 

 

Čl. VII 

Tento pracovní řád byl odsouhlasen příslušnou odborovou organizací dne …………… a nabývá platnosti a 

účinnosti dnem ……………… 

 

 

 

V Rychnově na Moravě dne ………………                               ……………………….... 

                                                                                                            zaměstnavatel 

 
 


