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na práva
zaměstnance.
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Vážení čtenáři,
když jsme přemýšleli o zaměření celého čísla NNO REVERS a dohodli se, že by
bylo užitečné věnovat se problematice PRACOVNĚ PRÁVNÍ, bylo nám jasné, že
nesmíme opomenout téma UKONČOVÁNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU. Každý by si mohl říci: vždyť je to tak jednoduché! Stačí si otevřít ZÁKONÍK a hned
víme, KDO, CO, KDY, KDE a JAK má udělat.
Zkušenost poradce Občanské poradny nám však říká, že tomu tak není. Mnoho
klientů přichází do poradny s otázkou, zda nebyli POŠKOZENI či ZKRÁCENI na
svých PRÁVECH, zda zaměstnavatel postupoval tak, jak měl. Často se ptají,
zda něco neopomněli a zda je ještě nějaká šance na NÁPRAVU.
Následující články by měly provést čtenáře procesem UKONČOVÁNÍ pracovněprávního vztahu s akcentem na RIZIKOVÁ místa celého PROCESU.
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V KŘESLE
Úřad práce

Otázky:
• Věděl/a byste kam se obrátit v případě pracovněprávních problémů?
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• Na koho byste se konkrétně obrátil/a?
• Slyšel/a jste někdy o instituci oblastního inspektorátu práce?

OSUDY

Dana R., 21 let, studentka
teologické fakulty

Lenka N., 29 let, mateřská
dovolená

1) Ano, věděla bych no.

1) To bych bohužel nevěděla.

2) Určitě bych se obrátila na
odbory.

3) Hmm, to slyším poprvé.

Nejsi v tom sám
- strana 12 V PASTI
Pracovní úraz

Karolína, 21 let, dělnice
1) No asi ne.
3) No něco jsem slyšela, asi řeší
problémy, co se týkají práce. Nic
jiného mě nenapadá.
Libor K., 28 let, nezaměstnaný

Marek E., 33 let, nezaměstnaný
3) Ne, neslyšel, vůbec to
neznám.

Marie S., 62 let, cukrářka

Karel P., 35 let, státní
zaměstnanec

2) Obrátila bych se na
vedoucího.

1) Asi bych věděl.
2) Ze začátku bych to řešil u
nadřízeného a pak bych to řešil
ještě výš.
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Paralympiáda v Riu

1) Asi ne.

3) Neslyšela.

1) Ano věděla bych na koho se
mám obrátit.

Slovo odborníka

3) Ano, slyšel jsem z rádia.
Myslím si, že by mi mohli
pomoct s něčím ohledně práce.

3) Neslyšel, neznám.

1) Tak to nevím.

V PASTI

Jiří M., 41 let, řidič
1) Nevím.

1) Ne vůbec nevím. Asi bych
musel hledat na internetu.

Hana V., 65 let, prodavačka
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- strana 16 Milena, 34 let, vedoucí účetního
oddělení

Tiráž

1) Ne, to bych opravdu nevěděla.
3) Ne, to slyším poprvé.

Z odpovědí výše uvedených lze usoudit, že většina dotázaných nezná instituci oblastního inspektorátu
práce a nikdy o ní neslyšela. Dotazovaní tak byli informováni o činnosti oblastního inspektorátu a náplni
jeho práce. Dotázaní se tak mohli dozvědět, že tato instituce je zejména kontrolním orgánem a může lidem
pomoci hlavně v situacích, kdy nejsou dodržovány povinnosti, které plynou z pracovněprávních předpisů
(např. nevyplacení mzdy). Také se však mj. soustředí i na preventivní činnost (předcházení pracovním
úrazům, nemocem z povolání) atd.
Více informací najdete na: www.suip.cz/o-nas/zakladni-udaje/ nebo můžete kontaktovat některý z oblastních inspektorátů práce: Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu - Vodní 1629/21,
370 06 České Budějovice, Telefon: +420 950 179 511, E-mail: budejovice@suip.cz

3

Foto titulní strana:
archiv
Zpracovala: 		
Mgr.Lenka Bicanová

nahla

Zaostřeno na UKONČENÍ
pracovního poměru
JAKÉ JSOU PRACOVNĚPRÁVNÍ SMLUVNÍ VZTAHY
aneb není smlouva jako smlouva
Pracovněprávní vztahy vznikají při výkonu závislé práce (rozuměj: „je zde vztah podřízenosti a nadřízenosti“) mezi
zaměstnanci a zaměstnavateli. Pracovněprávní vztahy jsou také vztahy kolektivní povahy, tj. mezi kolektivem
zaměstnanců a zaměstnavatelem (resp. mezi zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelem).
Práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů se řídí Zákoníkem práce, který je navázán na Občanský zákoník
(rozuměj: „co není upraveno v zákoníku práce, je potřeba hledat v občanském zákoníku“).

Principy zákoníku práce:
a) upravuje závislou práci (viz výše)
b) je navázán na občanský zákoník (viz výše)
c) „co není zakázáno, je dovoleno“ – je zde určitá možnost odchýlit
se od zákona (§4aZP)
Základními pracovněprávními vztahy jsou:
- PRACOVNÍ POMĚR (zakládá se pracovní smlouvou)
- DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR:
- Dohoda o provedení práce (DPP)
- Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)
Uzavřít pracovně právní vztah (pracovní poměr, dohodu): je
potřeba VŽDY písemně a to minimálně ve DVOU vyhotoveních
(jedno obdrží zaměstnavatel a druhý zaměstnanec).
Pracovně právní vztah již máme uzavřený a můžeme se vrhnout na
jeho UKONČOVÁNÍ!
Ukončení pracovněprávního vztahu:
- ukončení pracovního poměru
- ukončení dohody o provedení práce
- ukončení dohody o pracovní činnosti

UKONČENÍ
PRACOVNÍHO POMĚRU
Ke skončení pracovního poměru
může dojít jednostranně (například výpovědí), nebo oboustranným právním aktem (např. dohodou), nebo na základě jiných
právních skutečností.
Foto:
pixabay.com
Text:
Bc. Johana Ostrá,
Mgr. Miloslava
Hanousková
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Pracovní poměr může skončit:
1) dohodou,
2) výpovědí,
3) okamžitým zrušením,
4) zrušením ve zkušební době,
5) uplynutím sjednané doby,
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6) u cizinců rozhodnutím o zrušení povolení k pobytu či vyhoštěním a též uplynutím doby,
na kterou bylo vydáno povolení
k zaměstnání, zaměstnanecká
karta nebo tzv. modrá karta,
7) smrtí zaměstnance.
1. DOHODA O ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU:
S dohodou musí souhlasit obě
strany (nikdo by k jejímu podepsání neměl být nucen). V dohodě musí být sjednán DEN, kterým
končí pracovní poměr. Musí být
PÍSEMNÁ a ve dvou vyhotoveních. Podpisy obou účastníků
nemusí být na téže listině.
DŮVOD výpovědi – jeho uvedení
je pro zaměstnance velmi důležité (ať již z důvodu možného odstupného, nebo možných sankcí,
které by mohly zaměstnance
potkat na Úřadu práce v případě
podpory v nezaměstnanosti)
POZOR: od roku 2012 není zaměstnavatel povinen na žádost
zaměstnance uvádět do dohody
důvod ukončení pracovního poměru. Uvedení je však vhodné
tehdy, kdy je dohoda o skončení
pracovního poměru uzavírána
z důvodu organizačních změn,
nebo z důvodů, které zakládají
nárok na odstupné.
Někteří zaměstnavatelé se mylně domnívají, že pokud důvod
v dohodě není uveden, nárok
zaměstnance zaniká. Pokud zde
nárok na odstupné je, nárok zaměstnance je vymahatelný (více
neplatné rozvázání pracovního
poměru).

DOHODA není vždy VÝHODNÁ
1) Rozvázání pracovního poměru DOHODOU bez vážných důvodů, bude mít vliv na výši podpory
v nezaměstnanosti. Procentní
sazba podpory bude činit pouze 45 %. V opačném případě je
počáteční procentní sazba podpory 65 %.
2) Ukončení DOHODOU může
zaměstnance poškodit. CO mu
doporučit? Spočítat si svoji
případnou ztrátu. Ta může být
způsobena: a) ušlou mzdou (za
2 měsíce, po které by pracoval
ve výpovědní době), b) připočíst
případnou ztrátu ve výši podpory
v nezaměstnanosti. Tuto částku
by měl po zaměstnavateli požadovat jako tzv. ODCHODNÉ.
3) Neuvedení výpovědního důvodu má vliv na tzv. ODSTUPNÉ
(více viz níže).
2. VÝPOVĚĎ
Výpověď je jednostranné právní
jednání, na základě kterého (při
dodržení podmínek stanovených zákonem) skončí pracovní
poměr uplynutím výpovědní lhůty. Výpověď může podat jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec.
Podmínky:
- musí být podána písemně a doručena druhému účastníku, jinak
by byla neplatná
- výpověď, která je doručena druhé straně, může být odvolána
jen s jejím souhlasem
- výpovědní doba při výpovědi
(jak zaměstnance, tak i zaměstnavatele) činí 2 měsíce
- výpovědní lhůta začíná běžet
prvním dnem následujícího u

měsíce, ode dne, kdy byla výpověď druhou stranou obdržena
(výpověď podána 28. 1. – výpovědní doba od 1. 2. do 31. 3.)
Zaměstnanec může dát výpověď
bez uvedení důvodu nebo s jeho
uvedením.
Zaměstnavatel má následující
POVINNOSTI:
- Výpověď musí skutkově vymezit
(dle § 52 ZP) – více viz tabulka
(Důvody výpovědi od zaměstnavatele).
- Zaměstnavatel nesmí dát výpověď v ochranné době (jde o tzv.
zákaz výpovědi).
- Zaměstnavatel může dát výpověď zaměstnanci při porušení
pracovních povinností ve lhůtě
2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu výpovědi dozvěděl, nejpozději
však do 1 roku poté, kdy tento
důvod vznikl.
Výpovědní důvod (§ 52g ZP):
v otázce porušení povinností zaměstnance vztahujících se k jím
vykonávané práci, zná 3 stupně
intenzity porušení povinností:
- Soustavné méně závažné porušování povinností
- Závažné porušení povinností
- Porušení povinností zvlášť hrubým způsobem

zdravotně nezpůsobilým pro noční práci.

KDY MŮŽE ZAMĚSTNANEC okamžitě zrušit pracovní poměr:

Zákaz výpovědi podle § 53 ZP se
v některých případech nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci pro organizační změny (více
viz § 54 ZP).

1. podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního
orgánu, který lékařský posudek
přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení
svého zdraví, a zaměstnavatel
mu neumožnil v době 15 dnů ode
dne předložení tohoto posudku
výkon jiné pro něho vhodné práce,

3. OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (§ 55 AŽ
56A ZP)

Při vyhodnocení intenzity by měl
zaměstnavatel přihlížet především k osobě zaměstnance, jím
zastávané pracovní pozici, jím plněným pracovním povinnostem,
k době a situaci, v níž k porušení
povinnosti došlo, k míře zavinění
zaměstnance (úmysl – nedbalost), způsobu a intenzitě porušení konkrétních povinností zaměstnance, důsledkům porušení
povinností pro zaměstnavatele,
k tomu, zda zaměstnanec způsobil svým jednáním zaměstnavateli škodu atd.

Tento způsob ukončení pracovního poměru by měl být využíván
jen zřídka, ve výjimečných případech a po pečlivém zvážení.
Zaměstnanec i zaměstnavatel
mohou takto skončit pracovní
poměr jen z důvodů uvedených
v zákoně a tento důvod musí být
skutkově vymezen.

Zákaz výpovědi od zaměstnavatele (§ 53 ZP):

1. zaměstnanec byl pravomocně
odsouzen pro úmyslný trestný
čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než
1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin
spáchaný při plnění pracovních
úkolů nebo v přímé souvislosti
s ním, k nepodmíněnému trestu
odnětí svobody na dobu nejméně
6 měsíců;

V určitých případech je zaměstnanec chráněn před skončení
pracovního poměru výpovědí ze
strany zaměstnavatele. Jsou to
tyto případy: zaměstnanec je dočasně uznán práce neschopným
pro nemoc či úraz; při výkonu
vojenského cvičení; při uvolnění
zaměstnance k výkonu veřejné
funkce; když je zaměstnankyně
těhotná nebo na mateřské dovolené, nebo čerpá rodičovskou
dovolenou; zaměstnanec, který
koná noční práce a je dočasně

DOKDY JE MOŽNÉ OKAMŽITĚ
ZRUŠIT PRACOVNÍ POMĚR:
Do 2 měsíců ode dne, kdy se
o důvodu dozvěděl. NEJPOZDĚJI
však do 1 roku.
KDY MŮŽE ZAMĚSTNAVATEL
okamžitě zrušit pracovní poměr:

2. porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k jím
vykonávané práci zvlášť hrubým
způsobem.

2. zaměstnavatel mu nevyplatil
mzdu nebo plat nebo náhradu za
mzdu nebo platu anebo jakoukoli
část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti.
Období splatnosti mzdy:
Mzda nebo plat jsou splatné po
vykonání práce, a to nejpozději
v kalendářním měsíci, ve kterém
vzniklo zaměstnanci právo na
mzdu nebo plat nebo některou
jejich složku.
Okamžitě může zrušit pracovní
poměr zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let, s přivolením soudu, pokud je to v zájmu vzdělání,
vývoje nebo zdraví.
4. SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU NA DOBU URČITOU
Pracovní poměr na dobu určitou může být ukončen dohodou,
výpovědí či okamžitým zrušení.
Byla-li doba trvání pracovního
poměru omezena na dobu konání
určitých prací, je zaměstnavatel
povinen upozornit zaměstnance
na skončení těchto prací, zpra-

vidla alespoň 3 dny předem. Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím
zaměstnavatele dále v konání
prací, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.
5. ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ
K ukončení pracovního poměru
může dojít, jen pokud je smluvně zkušební doba dohodnuta.
V této době může zaměstnanec
i zaměstnavatel z jakéhokoliv
důvodu nebo i bez udání důvodu
ukončit pracovní poměr. Jedinou
výjimkou je omezení zaměstnavatele spočívající v zákazu zrušit pracovní poměr ve zkušební
době, v době prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti zaměstnance či nařízené
karantény. u

Příklad:
Zkušební doba byla sjednána
od 1. ledna do 31. března 2015.
Zaměstnanec byl práce neschopen od 17. března do 2. dubna.
Zaměstnavatel nesmí zrušit pracovní poměr ve zkušební době
od 17. do 30. března (prvních
14 dní pracovní neschopnosti),
Od 31. března už může pracovní
poměr takto rozvázat přesto, že
pracovní neschopnost stále trvá.
Zkušební doba se navíc prodlužuje o počet dnů trvání pracovní
neschopnosti a skončí v tomto
případě 14. dubna.

6. ODSTUPNÉ PŘI SKONČENÍ
PRACOVNÍHO POMĚRU
Zaměstnanec, kterému skončil
pracovní poměr výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou pro organizační změny (§ 52
písm.a) až c) ZP), má nárok na
odstupné:
• 1násobek jeho průměrného
výdělku, jestliže jeho pracovní
poměr u zaměstnavatele trval
méně než 1 rok (průměrným
výdělkem se v tomto případě
rozumí průměrný měsíční výdělek),
• 2násobek jeho průměrného
výdělku, jestliže jeho pracovní
poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než
2 roky,
• 3násobek jeho průměrného
výdělku, jestliže jeho pracovní
poměr u zaměstnavatele trval
alespoň 2 roky,
• je-li u zaměstnavatele uplatněno tzv. dlouhodobé konto
pracovní doby, zvyšuje se odstupné o 3násobek průměrného výdělku.
7. POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE SPOJENÉ S UKONČENÍM
PRACOVNÍHO POMĚRU
1) Vydat posudek o pracovní činnosti, pokud o to zaměstnanec
požádá (pracovní posudek), a to
do 15 dnů od požádání.
2) Vydat zaměstnanci potvrzení
o zaměstnání (nazývané též zápočtový list*).
3) Vydat zaměstnanci na jeho žádost potvrzení pro Úřad práce ČR
o průměrném výdělku a o dalších
skutečnostech rozhodných pro
posouzení nároku na podporu v
nezaměstnanosti.

zdravotní pojišťovně ukončení
pracovního poměru a do 15 dnů
oznámit tuto skutečnost OSSZ.
6) Do jednoho týdne oznámit
soudu nebo soudnímu exekutorovi, který nařídil výkon soudního
rozhodnutí srážkami ze mzdy
nebo exekuci, popř. do 8 dnů
oznámit správnímu úřadu, který
nařídil úřední exekuci, že povinný
(zaměstnanec) přestal u něho
pracovat, a zaslat jim vyúčtování
provedených srážek.
Povinnosti uvedené pod body 1až
3 se týkají i obou dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr.
Povinnosti pod bodem 6 se týkají
jen pracovního poměru a dohody
o pracovní činnosti. Povinnosti
pod body 4 a 5 se uvedených dohod týkají za podmínek stanovených příslušnými zákony.
8. NÁROKY Z NEPLATNÉHO
ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
Neplatné rozvázání pracovního
poměru bývá častým předmětem
soudních sporů. O neplatnosti
právního jednání směřujícího
k rozvázání pracovního poměru
může závazně rozhodnout jedině soud - podáním ŽALOBY NA
NEPLATNOST ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU.
Do KDY ji musí ZAMĚSTNANEC
u soudu podat? DO 2 měsíců
ode dne, kdy měl pracovní poměr
skončit.
Co MUSÍ udělat ZAMĚSTNANEC?
ROZHODNOUT SE, zda povede
spor určení neplatnosti skončení
pracovního poměru a dále, zda
bude trvat na dalším zaměstnávání.

4) Odeslat evidenční list důchodového pojištění.
5) Do 8 dnů ohlásit příslušné

Foto:
pixabay.com, archiv
Text:
Bc. Johana Ostrá,
Mgr. Miloslava
Hanousková
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Neplatné rozvázání
pracovního poměru
ZAMĚSTNAVATELEM

Neplatné rozvázání
pracovního poměru
ZAMĚSTNANCEM

Důvod neplatnosti
špatné vylíčení skutkového stavu
nesprávně formulovaný výpovědní důvod,
nedoručení výpovědi druhé straně.
Ten, komu byla podána výpověď, trvá na dalším
zaměstnávání podavatele
Oznámit písemně druhé straně, že trváte na dalším
zaměstnávání. Zkontrolovat, zda druhá strana dopis převzala
(ví o oznámení).
Případné spory řeší soud, který také rozhoduje o náhradách
škody, které mohly vzniknout jak na straně zaměstnance, tak i na
straně zaměstnavatele.

UKONČENÍ DOHOD
O PRACÍCH KONANÝCH
MIMO PRACOVNÍ POMĚR
Pro výpověď nebo okamžité
zrušení obou dohod je potřeba
písemná forma, jinak se k nim
NEPŘIHLÍŽÍ.
Okamžitě může zrušit pracovní
poměr zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let, s přivolením soudu, pokud je to v zájmu vzdělání,
vývoje nebo zdraví.
Ukončení dohody o provedení
práce a dohody o pracovní činnosti
• dohodou smluvních stran (zaměstnance a zaměstnavatele) ke
sjednanému dni,

• výpovědí danou z jakéhokoli
důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou,
která začíná dnem, v němž byla
výpověď doručena druhé smluvní
straně,
• okamžitým zrušením –
okamžité zrušení právního vztahu
založeného dohodou o provedení
práce nebo dohodou o pracovní
činnosti však může být sjednáno
jen pro případy, kdy je možné
okamžitě zrušit pracovní poměr.
• dohoda o provedení práce
dále končí provedením sjednané
práce nebo lze od ní odstoupit.
Zdroje:
Abeceda mzdové účetní 2016,
kolektiv autorů, ANAG, ISBN 97880-7263-9908
Zákoník práce 2016, ANAG.

Důvody výpovědi od zaměstnavatele
§ 52 zákoníku práce

* Obsah zápočtového listu:
• údaje o zaměstnání

a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část

dlouhodobě zdravotní způsobilost

b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho
část

f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané
práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků
v neuspokojivých pracovních výsledcích, je
možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době
posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich
odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době
neodstranil

c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického
vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných
organizačních změnách
d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského
posudku vydaného poskytovatelem pracovně
lékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek
přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro
pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání
nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší
přípustné expozice rozhodnutím příslušného
orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice
e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu podle lékařského posudku
vydaného poskytovatelem pracovně lékařských
služeb nebo rozhodnutí příslušného správního
orgánu, který lékařský posudek přezkoumává,

• údaje o druhu konaných
prací
• údaje o dosažené kvalifikaci
• údaje o prováděných
srážkách
• údaje o započitatelné
době zaměstnání pro účely
důchodového zabezpečení

g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro
které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě
zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k zaměstnancem vykonávané
práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k vykonávané práci je možné
dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době
posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi
h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance.

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové je v roce 2016 opět zapojena do
projektu „Dluhové poradenství“, v rámci kterého poskytuje osobám v obtížné
životní situaci informace, rady a aktivní pomoc. V roce 2016 poradci poskytli 138
konzultací z oblasti dluhové problematiky a zodpověděli 168 dotazů.
V případě, že máte zájem o dluhové poradenství, kontaktujte poradnu na telefonním
čísle: +420 606 720 095 nebo na e-mailu: poradna@jihoceskarozvojova.cz
www.obcanskeporadenstvi.cz
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ÚŘAD PRÁCE – pobočka
České Budějovice,
služby (nejen) pro
nezaměstnané
Jak byste představil Úřad práce?

Ing. Ivan Loukota
Vystudoval stavební fakultu
Českého
vysokého
učení
technického v Praze, Obor
ekonomika a řízení v roce
1983. Po ukončení studia se
věnoval problematice lidských
zdrojů ve stavebnictví. V říjnu
1990 nastoupil na Úřad práce
v Českých Budějovicích. Ve
službách zaměstnanosti působí
v různých funkcích více než
25 let. Od roku 2011 je ředitelem
Krajské pobočky Úřadu práce
v Českých Budějovicích.
Věnuje se také pedagogické
činnosti jako odborný asistent
na Zdravotně sociální fakultě
v
Českých
Budějovicích,
kde
vyučuje
předměty
Zaměstnanost a trh práce
a Personalistika ve veřejné
správě.

Foto:
Mgr. Jana Kroupová
Text:
Mgr. Lenka Bicanová

Úřad práce České republiky je
správním úřadem s celostátní působností a sídlí v Praze. V Úřadu
práce působí generální ředitelství,
krajské pobočky a pobočka pro
hlavní město Prahu. Součástí
krajských poboček jsou kontaktní pracoviště. Obvody působení
krajských poboček jsou shodné
s územím krajů. V Jihočeském
kraji působí Krajská pobočka
Úřadu práce ČR v Českých Budějovicích.
Lidé vnímají úřad práce jako instituci, na kterou se mohou obrátit, když hledají zaměstnání.
Úřad práce má však i jiné oblasti, můžete je popsat?
Kromě pasivní politiky zaměstnanosti, do které patří dobře známé
zprostředkování zaměstnání, poradenská činnost nebo podpora
v nezaměstnanosti pro uchazeče
o zaměstnání, zajišťuje Úřad práce řadu nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti, jako jsou např.
rekvalifikace a poskytování příspěvků zaměstnavatelům, kteří
zaměstnají dlouhodobě evidované uchazeče o zaměstnání. Plní
také úkoly při ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatele. V oblasti nepojistných sociálních dávek Úřad
práce vyplácí dávky státní sociální podpory, dávky pro osoby se
zdravotním postižením, příspěvky
na péči a dávky osobám v hmotné
nouzi.
Úřad práce je orgánem, který
pomáhá i kontroluje. Co vše
kontroluje?
Kontrolní činnost Úřadu práce se
zaměřuje převážně na následnou
8

kontrolu vynaložených prostředků
v rámci dohod na aktivní politiku zaměstnanosti a zaměstnání
osob se zdravotním postiženým.
Kontrolujeme také například výši
průměrného měsíčního čistého
výdělku, a to v rozsahu potřebném pro stanovení výše podpory
v nezaměstnanosti a podpory při
rekvalifikaci. V oblasti nepojistných sociálních dávek kontrolujeme zejména využití příspěvku na
péči. Provádíme i sociální šetření
v rodinách ohledně správnosti poskytování dávek osobám v hmotné nouzi.
Mnozí lidé si pletou úřad práce
s oblastním inspektorátem práce. Můžete popsat, jaký je mezi
nimi rozdíl?
Úřad státní inspekce práce je samostatným úřadem. Společné
máme to, že oběma institucím
je nadřazeno Ministerstvo práce
a sociálních věcí. Již jsem hovořil
o tom, co kontroluje Úřad práce.
Oblastní inspektoráty práce, které
spadají pod Úřad státní inspekce
práce, kontrolují kromě bezpečnosti práce i dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů, tj. zejména zákoníku práce
a zákona o zaměstnanosti.
Jako poradci občanské poradny se setkáváme s klienty, kteří
nejsou spokojení s agenturami
práce. Jak vnímá agentury práce
úřad práce? Kdo tyto agentury
kontroluje?
Agentury práce chápeme jako
jednu z možností pracovního
uplatnění pro nezaměstnané
osoby nebo třeba i studenty škol.
Podle mých zkušeností existují
agentury práce slušné, které poskytují svým zaměstnancům vše,

co jim podle práva náleží. Ale také
agentury, které porušují zákony,
a na tyto agentury se zaměřují zaměstnanci Oblastních inspektorátů práce při své kontrolní činnosti.
Výplata podpory v nezaměstnanosti spadá do tzv. pasivní politiky zaměstnanosti. Představíte
nám současnou aktivní politiku
nezaměstnanosti? Je v ní něco
úplně nového?
Nejvíce využívané nástroje aktivní
politiky jsou stále stejné. Jedná
se o rekvalifikace, veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa. Pozitivní vývoj
na trhu práce, kdy je nyní vysoká
nabídka volných pracovních míst,
nám umožňuje využívat nástroje
aktivní politiky zaměstnanosti
především při umisťování dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání. Vzhledem k tomu, že
v Jihočeském kraji máme v současné době téměř 30 % uchazečů
o zaměstnání v evidenci déle než
jeden rok, zaměřujeme se prioritně na tuto skupinu osob.
Když slyšíme o úřadu práce, často se hovoří o míře nezaměstnanosti. Mohl byste vysvětlit,
jakou informaci tato míra vyjadřuje a pro koho?
V České republice se v podstatě
objevují dva výpočty ukazatele
míry nezaměstnanosti. Jednak je
to obecná míra nezaměstnanosti,
která vychází z výběrových šetření
pracovních sil podle metodiky EUROSTATU. Její velkou výhodou je,
že je to mezinárodně srovnatelný
ukazatel v zemích Evropské unie.
Druhou metodou výpočtu míry
nezaměstnanosti je podíl nezaměstnaných osob. V tomto ryze
českém sledování se zjišťuje u

procentní podíl dosažitelných
uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadě práce na celkovém
počtu obyvatel ve věku 15-64 let.
Jak ovlivní průměrná mzda v národním hospodářství, která za
1. až 3. čtvrtletí roku 2015 činila
25 903 Kč, výplatu dávek v roce
2016?
Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí v roce 2016
0,58násobek průměrné mzdy,
tj. částku 15 024 Kč. Maximální
výše podpory při rekvalifikaci činí
0,65násobek průměrné mzdy, tj.
částku 16 837 Kč. Pokud uchazeč
o zaměstnání využívá tzv. náhradní dobu zaměstnání (tj. například
před zařazením do evidence nebyl
zaměstnán, ale pečoval o dítě ve
věku do 4 let), náleží mu podpora v nezaměstnanosti za první
dva měsíce ve výši 0,15 násobku
průměrné mzdy, který představuje
částku 3 886 Kč, další 2 měsíce
ve výši 0,12 násobku, který představuje 3 109 Kč a po zbývající
podpůrčí dobu ve výši 0,11násobku průměrné mzdy, který představuje částku 2 850. Podpora při rekvalifikaci u uchazeče s náhradní
dobou zaměstnání činí po celou
dobu rekvalifikace 0,14násobek
průměrné mzdy, který představuje
částku 3 627 Kč.
Existuje i minimální výše podpory v nezaměstnanosti? Může to
být třeba i 1 Kč?
Minimální výše podpory v nezaměstnanosti není stanovena.
Vždy platí, že výše podpory se
stanoví za procentní sazbou:
a) z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče
o zaměstnání zjištěn a naposledy

používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném
zaměstnání v rozhodném období,
b) z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období (přepočteného na jeden kalendářní
měsíc) u uchazeče o zaměstnání,
který naposledy před zařazením
do evidence uchazečů o zaměstnání vykonával samostatnou výdělečnou činnost.
Procentní sazba u podpory v nezaměstnanosti činí první dva
měsíce 65 %, další dva měsíce
50 % a po zbývající podpůrčí dobu
45 %. Chtěl bych však upozornit
na skutečnost, že v případě, že
uchazeč o zaměstnání ukončil zaměstnání sám bez vážných důvodů, činí procentní sazba po celou
podpůrčí dobu jen 45 %.
Na internetových stránkách úřadu práce jsou vyvěšeny statistiky. Co z nich lze vyčíst? Má Úřad
práce České Budějovice k dispozici i jiná data, popřípadě jaká?
Na tuto Vaši otázku by se jistě
dalo odpovědět slovy jedné známé písně „statistika nuda je, má
však cenné údaje“. Ale nyní vážně
- my na krajské pobočce se statistickými daty pracujeme každý
den, neboť tato data nám ukazují, jaký je vývoj nezaměstnanosti
v jednotlivých regionech Jihočeského kraje, kolik je volných míst
a v jakých oborech. Statistická
data využívá i odborná veřejnost
například, když přemýšlí o nových projektech financovaných
v rámci Operačního programu
zaměstnanost. Data jsou využívána i studenty škol při zpracování
bakalářských nebo diplomových
prací. Samozřejmě, že úřad práce
má i další data, která nejsou ve

statistice na internetových stránkách uvedena. Tato data využíváme k operativnímu řízení politiky
zaměstnanosti a k efektivnímu
výkonu dalších agend Úřadu práce v Jihočeském kraji.
Co byste doporučil mladým lidem, kteří opouštějí ústavní výchovu a nemohou nalézt práci?
Je těmto mladými lidem určen
speciální nástroj aktivní politiky
zaměstnanosti?
Nebudu zastírat, že tito mladí lidé
budou zaměstnání hledat velmi
obtížně. Proto bych jim doporučil, aby se zaevidovali na Úřadu
práce, a my se jim budeme snažit
pomoci. Sice neexistuje speciální nástroj pro tuto skupinu, ale
jsem přesvědčen o tom, že můžeme individuální prací s klientem
a za pomoci kombinace nástrojů
aktivní politiky zaměstnanosti
u těch mladých lidí, kteří jsou
motivování k nalezení zaměstnání, najít zaměstnavatele, který dá
těmto mladým lidem šanci.
Slyšela jsem, že je možné získat
v rámci aktivní politiky zaměstnanosti odbornou kvalifikaci
(například na číšníka, kuchaře
atp.) bez školení. Je to pravda,
pokud ano, co je pro to potřeba
udělat?
Máte si na mysli i tzv. profesní
kvalifikaci, která slouží osobám,
které pracují (mají praxi) v určitém oboru, ale pro tento obor
nemají vzdělání. Tyto osoby mohou složením zkoušek z několika
tzv. dílčích profesních kvalifikací daného oboru získat úplnou
profesní kvalifikaci – výuční list.
Abych uvedl konkrétní příklad tak
člověk, který několik let pracuje
jako kuchař bez výučního listu

může postupně skládat zkoušky
z dílčích profesních kvalifikací,
které jsou pro profesi kuchař stanovené v profesních oborech: Příprava pokrmů studené kuchyně,
Příprava teplých pokrmů, Příprava
minutek, a po získání jednotlivých
osvědčení z těchto dílčích profesních kvalifikacích mohou následně složit závěrečnou zkoušku a vlastně získat výuční list.
Případně jim bude postačovat
osvědčení z vykonané zkoušky
např. v profesní kvalifikaci Příprava minutek, protože vědí, že
budou pracovat jen v tomto oboru
(budou připravovat jen minutky).
Kurzy v profesních kvalifikacích
řešíme pro nezaměstnané v rámci rekvalifikací organizovaných na
Úřadu práce.
Co by měl udělat člověk, když by
chtěl využít služeb úřadu práce
při hledání zaměstnání v zahraničí?
Každému, kdo uvažuje o práci
v zahraničí, bych nejdříve doporučil podívat se na portál
www.eures.europa.eu nebo na
portál www.eures.cz. Zde najde
řadu informací nejen o volných
místech v jednotlivých členských
státech EU, ale i o životních a pracovních podmínkách v těchto zemích. Pokud by bylo ještě potřeba
něco osobně konzultovat, působí
na Krajské pobočce Úřadu práce
ČR v Českých Budějovicích poradce specializovaný na tuto problematiku, Ing. Libor Šimánek. Neodpustím si však při této příležitosti
dodat, že ten, kdo neovládá cizí
jazyk, má prakticky nulovou šanci získat v zahraničí zaměstnání
- a to i přesto, že v Evropské unii
je velké množství volných míst. n

Nejsi v tom sám!
S paní Janou se poprvé setkávám
na pracovišti Fokus v Českých
Budějovicích. Paní Jana pochází
z Českých Budějovic, kde také
vystudovala gymnázium a vyšší
odbornou školu v oboru Mezinárodní obchod. Jejím největším
koníčkem bylo vždy cestování
a studium cizích jazyků, zejména angličtiny. Není divu, že ihned
po studiu, ve svých dvaceti jedna
letech se rozhodla odjet do ciziny
a to konkrétně do Anglie. V České
republice neměla žádné závazky,
a tak mohla ihned odjet čerpat
nové zážitky a zkušenosti.
Rozhodla se, že zakotví v hlavním městě, v Londýně. Nejprve
zde začala pracovat jako aupair,
což ji zpočátku velice bavilo. Po
čase když si lépe osvojila anglický jazyk, dostala práci na pozici
administrativní pracovnice v jedné kanceláři. Tato práce jí sedla.
Přesně takovou hledala. Paní
Jana si v Londýně našla i svého
současného přítele. Vše šlo podle
jejích představ. Zatím se to vše
zdá jako vyprávění pohádkového
příběhu. Najednou se však s paní
Janou dostáváme v rozhovoru o
něco dále a zjišťuji, že v následujícím čase pro ni nebylo vše tak
pozitivní.
Jednoho dne přišel za paní Janou
její zaměstnavatel a oznámil jí, že
z důvodu nadbytku zaměstnanců
ji musí propustit. To byla pro paní
Janu veliká rána. V tu chvíli jí začalo běžet hlavou několik otázek:
„Co budu dělat?“ „Jak zaplatím
nájem za byt?“ „Mám se vrátit do
České republiky?“ Najednou začala panikařit, nevěděla kudy kam.

Začala tak být pod velikým tlakem, který měla stále méně pod
kontrolou. V souvislosti s touto
situací se u paní Jany začaly objevovat různé obtíže. Nedokázala
ovládat své myšlenky, cítila veliké
návaly úzkosti. Paní Jana vypráví:
„Měla jsem neustále pocit, že slyším hlasy, vidím určité představy
a pociťovala jsem i strach o svůj
život, měla jsem pocit, že mi chce
někdo ublížit. Takhle nešlo dál
žít, rozhodla jsem se proto vrátit
zpět do České republiky, kde jsem
měla své nejbližší, kteří mi mohli
být v takto těžké životní situaci oporou, navíc jsem se chtěla
případně léčit raději ve své rodné zemi než v Anglii.“ Paní Jana
nevěděla, co bude dál, stav, který
nyní prožívala, ještě nikdy nezažila a nedovedla si s tím sama poradit. Nakonec se s pomocí rodiny
rozhodla navštívit psychiatra. Návštěva tohoto lékaře pro ni nebyla
vůbec jednoduchá. Nikdy předtím
takovouto odbornou pomoc vyhledat nepotřebovala. Nicméně
již nebylo jiné řešení. Paní Jana
mi sdělila, že navštěva odborníka
pro ni byla velice důležitým rozhodnutím. Sama by tuto situaci
nezvládla. Pan doktor byl velice
milý a chápavý. Během první návštěvy se paní Jana dozvěděla

Foto:
Mgr. Lenka Bicanová
Text:
Mgr. Lenka Bicanová
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svou diagnózu. Trpí nemocí zvanou schizofrenie. Nemohla tomu
uvěřit. „Vždyť mě to nikdy dřív nepotkalo. Nikdo z rodiny touto nemocí netrpí, tak proč zrovna já?“,
říkala si paní Jana. Všem, kdo se
s touto nemocí potýká, paní Jana
doporučuje, aby se obrátili v jejich
situaci zejména na své blízké,
kteří nabídnou velikou podporu
a zejména vyhledali odborníka,
bez toho zkrátka tato nemoc
nejde zvládnout. To se ukazuje
i v následujících minutách, kdy
paní Jana hovoří o tom, jak léky
přestala užívat.
Poté co se paní Jana stabilizovala
a mohla díky panu doktorovi a lékům, které ji předepsal, normálně
fungovat, rozhodla se, že opět
odcestuje se svým přítelem do
Anglie. Paní Janě se však nelíbila
představa, že musí stále užívat
tak silné léky, nikdy předtím je
nepotřebovala. Rozhodla se tak
léky vysadit. To však znamenalo
veliké zhoršení zdravotního stavu
a paní Jana tak byla hospitalizována. Poté opět začala užívat léky
a její stav se opět zlepšil. K vysazení medikace však došlo i v roce
2010, když byla paní Jana opět
v České republice. Hospitalizována byla ještě třikrát. Paní Jana
si tak během několika let, prošla

opravdu velice těžkým obdobím.
Když se cítila nejhůře, zůstávala spíše doma, nechtěla chodit
do společnosti, mezi lidi a tak si
ani nemohla hledat zaměstnání.
Necítila se na to, bylo to pro ni
velice stresující. Nějaký čas tak
byla zcela bez zaměstnání. Když
se neléčila, nemoc se zhoršovala.
V roce 2010 však nastal konečný
zlom. Potom, co si paní Jana již
několikrát prošla peklem, nechtěla to již znovu prožít. Začala opět
užívat léky, které ji její nemoc pomohly stabilizovat. Paní Jana se
postupně smířila s tím, že léky
bude užívat již celý život, protože jí pomáhají žít normální život.
Tento rok však byl ještě něčím
výjimečný. Paní Jana se svým přítelem otěhotněla a porodila holčičku. V Anglii šla na mateřskou
dovolenou a vše se najednou
začalo mít smysl. „Do konce roku
2014 jsme všichni bydleli v Anglii.
Pak jsme se s přítelem rozhodli,
že se přestěhujeme do České
republiky, aby naše dcera mohla začít navštěvovat mateřskou
školu. „Měla jsem opět více času
pro sebe, a protože jsem nechtěla
zahálet, začala jsem přemýšlet
o hledání práce.“ Vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu chtěla
paní Jana najít zaměstnání u

nejlépe na poloviční úvazek. Paní
Jana také vzhledem ke své nemoci získala invalidní důchod třetího
stupně, a tak by jí práce na poloviční úvazek zcela vyhovovala.

Nejprve začala docházet na různé vzdělávací přednášky, které
probíhaly v lednu a v únoru roku
2015. Účast na těchto přednáškách byla pro zařazení se do tohoto projektu povinná. Celkem
bylo vymezeno sedm pracovních
pozic pro lidi, kteří se tohoto projektu zúčastní. Na přednáškách
se například paní Jana dozvěděla,
jak zvládat práci a svou nemoc,
jak sdělit zaměstnavateli, že má
danou nemoc, a další rady, které
poté paní Janu připravily, na vstup
do zaměstnání. Po absolvování
přednášek začala paní Jana společně se svou sociální pracovnicí
hledat zaměstnání, které by pro ni
bylo vhodné: Fokus totiž využívá
takzvanou metodu IPS (individuální umístění a podpora), což znamená, že sociální pracovníci pomáhají klientům hledat práci tzv.
na míru. K tomu využívají v práci
s klientem mapovací formuláře,
jejichž prostřednictvím zjistí, jaká
práce by klientovi vyhovovala, ko-

lik hodin by chtěl pracovat, a jaké
zaměstnání by vůbec vhodné nebylo. Poté klientům nabízejí různé
pracovní pozice, které si mohou
vyzkoušet, aby zjistili, zda jim vyhovují či nikoliv. Říká se tomu měsíční stáž. Paní Jana si tak mohla
vyzkoušet pracovat v mateřské
školce. Tam zjistila, že tohle zaměstnání není úplně pro ni, jelikož
by ji po čase velice stresovalo.
Hledali tak jiné vhodné zaměstnání. Paní Jana si přála pracovat
na pozici administrativní pracovnice, stejně jako tomu bylo dříve
v Londýně. Nakonec se jí tento
sen opravdu splnil. Paní Jana totiž dostala možnost pracovat jako
administrativní pracovnice přímo
pro sociální podnik Z5smysl a to
od 1. května roku 2015. A pracuje
zde dodnes. Její práce obnáší vedení evidence docházek zaměstnanců, práce v oboru personalistiky, vykonávání různých obchůzek
na úřady a jiné instituce a kancelářskou práci (kopírování, skenování, tisk). V této práci se paní
Jana opravdu našla. Naplňuje ji a

je v ní velice spokojená. Výhodou
sociálního podniku také je, že si
každý zaměstnanec může vybrat
čtyřikrát ročně tzv. „sick day“ (den
zdravotního volna), což znamená,
že když se zrovna zaměstnanec
necítí dobře, vybere si „sick day“
a může zůstat doma. Což je pro
lidi s psychickým onemocněním
určitě velkým plusem.
Paní Jana se zde také cítí dobře
i díky tomu, že o své nemoci
může otevřeně hovořit, dostane
se jí pochopení a lidé se na ní
nedívají skrz prsty. Navíc zde
pracuje na poloviční úvazek
a může se tak ve zbylém čase
věnovat své dceři a příteli. Tato
práce jí zároveň umožňuje být
mezi lidmi a mít pravidelný
režim, to znamená vstát, jít do
práce a poté vyzvednout dceru
ze školky, což paní Janě velice
vyhovuje. V současnosti již vůbec
nepociťuje projevy své nemoci
a může o ní otevřeně hovořit, což
si ještě před lety neuměla vůbec
představit. n

inzerce

Paní Jana dále vypráví, jaké měla
veliké štěstí. V listopadu roku
2014 za ní přišla její maminka
s článkem v novinách, kde se psalo o organizaci Fokus, která pomáhá lidem s psychickým onemocněním. Tehdy to bylo poprvé, co
se o existenci organizace Fokus
Jana dozvěděla. Maminka Janu
přemlouvala, ať Fokus navštíví,
že tím nic neztratí. Paní Jana si
pak sjednala osobní schůzku, na
které se sešla s pracovnicí organizace, která jí detailně informovala
o možnostech práce ve Fokusu.
Hvězdy opravdu paní Janě přály.
Organizace FOKUS, provozuje sociální podnik Z5SMYSL, ve kterém
pracují lidé s psychickým onemocněním. V době, kdy se na FOKUS paní Jana obrátila, se rozjížděl nový projekt s názvem „Cesta
k zotavení“, v rámci kterého by jí
pracovníci pomohli najít pro ní

vhodnou práci. To paní Janu skutečně zaujalo.
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Pracovní úraz – strašák
zaměstnanců i zaměstnavatelů
Do naší bezplatné Občanské poradny přichází v pondělí ráno klientka. Pro účely tohoto článku ji
budu říkat paní Alena. Už na první
pohled je zřejmé, že má potíže
s chůzí, a proto jí hned vyzývám,
aby se usadila. Snažím se v poradně navodit přátelskou a vstřícnou atmosféru, aby se paní Alena zbavila strachu a nervozity
z neznámého a mohla tak v klidu
a pohodě vylíčit svou situaci, se
kterou se na nás chce obrátit.
Nejprve si ode mě paní Alena vyslechne představení naší služby
v rámci Občanské poradny a přijímá klientské číslo, pod kterým
bude v poradně vedena, jelikož se
jedná o službu anonymní. Pak už
předávám slovo paní Aleně a ta
mi začne líčit svou tíživou situaci. Paní Alenu si nejprve pozorně
vyslechnu, abych získala přehled
o situaci, ve které se nachází.
Paní Aleně se na začátku roku
2015 stal pracovní úraz, při kterém si pádem z kola způsobila
poranění kolene. Tento pracovní
úraz u zaměstnavatele nahlásila
a zaměstnavatel ho zaevidoval
do knihy pracovních úrazů. Poté
paní Alena nastoupila na pracovní neschopnost a po dobu
jednoho roku podstupovala různé
léčby a rehabilitace. Během této
doby jí byla vyplácena nemocenská. Nyní paní Aleně pracovní
neschopnost skončila a byla
uznána lékařem pracovního lékařství jako způsobilá pracovního
výkonu s určitým omezením. Pro
své následky z pracovního úrazu

Foto:
pixabay.com
Text:
Mgr. Marie Adesina

již nemohla jezdit na kole, a tak ji
zaměstnavatel v důsledku tohoto
zdravotního posudku převedl na
jiné pracovní místo i jiné pracoviště, kde bude práci vykonávat
pěšky. To se paní Aleně ale nelíbí, nechce si zvykat na nové prostředí, navíc má strach, že výkon
práce pěšky nezvládne, protože jí
koleno stále bolí a s dlouhou chůzí má problémy. Chtěla by proto
vědět, na co má zaměstnavatel
nárok a na co ne, a jaká jsou její
práva jako poškozené. Bojí se, že
když do práce nenastoupí, dá jí
zaměstnavatel výpověď.
Dále se mi paní Alena svěřuje
s tím, že hovořila se svou známou, která rovněž utrpěla pracovní úraz, a ta jí řekla, že kromě nemocenské pobírá ještě platby od
pojišťovny, které jí nahrazují příjem. Tomu paní Alena nerozumí a
chtěla by vědět, o jaké platby se
jedná, a zda na ně náhodou také
nemá nárok.
Poradce pečlivě zmapoval celou
situaci klientky a společně se domluvili na tom, že pro Paní Alenu
jsou nejpalčivějšími dotazy:
1. Můžu se bránit proti lékařskému posudku vydanému pracovním lékařem?
Pokud paní Alena s výsledkem
lékařského posudku od pracovního lékaře nesouhlasí, pak se
proti němu může bránit uplatněním svých námitek u lékaře, který
posudek vydal. Může tak učinit
do 10 kalendářních dnů ode dne,
kdy posudek obdržela. Tento
lékař buď námitkám paní Aleny
vyhoví a vydá sám posudek nový,
nebo tento posudek postoupí
k přezkoumání krajskému úřadu.
Zdravotní posudek by měl vždy
obsahovat poučení o možnosti
se bránit, a jakým způsobem tuto
obranu uplatnit.
Poradce poté pomohl paní Aleně
sepsat písemný nesouhlas s posudkem, který by mohla předložit pracovnímu lékaři. Upozornil
ji, aby si od tohoto dokumentu
uchovala kopii.
2. Mohu nesouhlasit s převedením na jiné pracovní místo a jiné
12

pracoviště?

opět zachová kopii.

Od převedení na jinou práci (§ 41
zákoníku práce) je nutné odlišovat přeložení na jiné místo výkonu
práce (§ 43 zákoníku práce).

3. Mohu dostat výpověď, pokud
bych s převedením nesouhlasila?

Zaměstnavatel má povinnost
převést zaměstnance na jinou
práci, pokud již není zdravotně
způsobilý k výkonu práce, pro kterou byl do zaměstnání přijímán.
Může tak učinit i bez souhlasu
zaměstnance.
Zaměstnavatel
však musí při převedení na jinou
práci přihlížet k tomu, aby byla
pro zaměstnance vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu
a schopnostem.
K výkonu práce na jiné místo, než
bylo sjednáno v pracovní smlouvě, může zaměstnavatel zaměstnance přeložit pouze s jeho souhlasem. Je proto velmi důležité,
jakým způsobem má paní Alena
místo výkonu práce definováno
ve své pracovní smlouvě. Pokud
by bylo místo výkonu práce stanoveno velice široce, např. Jihočeský kraj, pak přeložením např.
z Českého Krumlova do Českých
Budějovic nedochází ke změně
místa výkonu práce nad rámec
pracovní smlouvy a zaměstnavatel tak může učinit i bez souhlasu
paní Aleny. Pokud by však místo
výkonu práce bylo dáno velmi
specificky, např. Český Krumlov,
pak by zaměstnavatel k přeložení
paní Aleny do Českých Budějovic
již její souhlas potřeboval.
Poradce proto s paní Alenou opět
sepsal písemné vyjádření zaměstnavateli, kde klientka uplatňuje svůj nesouhlas s přeložením
na jiné pracoviště. Paní Alena si

Pokud by paní Alena odmítla
práci, na kterou byla zaměstnavatelem pro svůj pracovní úraz
převedena, bez toho, aby se
měnilo místo výkonu práce (přeložení), pak má zaměstnavatel
možnost dát paní Aleně výpověď
pro nadbytečnost dle § 52 písm.
c) zákoníku práce a paní Alena by
tak měla nárok pouze na odstupné v maximální výši trojnásobku
průměrného výdělku (§ 67 odst.
1 zákoníku práce). Pokud však zaměstnavatel pro paní Alenu jinou
práci v místě, jež bylo sjednáno
v pracovní smlouvě, nemá, a paní
Alena nesouhlasí s přeložením
na jiné místo, pak by mohla od
zaměstnavatele dostat výpověď
pouze dle § 52 písm. d) zákoníku
práce – kdy není schopna pro svůj
zdravotní stav, způsobený pracovním úrazem, vykonávat dosavadní
práci – a měla by tak nárok na odstupné ve výši dvanáctinásobku
průměrného výdělku (§ 67 odst.
2 zákoníku práce).
4. Na jaké náhrady mám od
zaměstnavatele v souvislosti
s pracovním úrazem nárok?
Náhradami spojenými s pracovním úrazem zaměstnance vůči
zaměstnavateli jsou:
- náhrada za ztrátu na výdělku po
dobu pracovní neschopnosti,
- náhrada za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti,
- náhrada za bolest a ztížení
společenského uplatnění,
u

pit zpět do zaměstnání a je veden
v evidenci uchazečů o zaměstnání
Náhradou je rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výší minimální mzdy. Pokud
ale zaměstnanec před ztrátou
zaměstnání již pobíral náhradu
za ztrátu na výdělku po skončení
pracovní neschopnosti, pak tuto
náhradu pobírá nadále v této výši
nezávisle na tom, zda je veden
v evidenci uchazečů o zaměstnání.
d) zaměstnanec odmítne nastoupit na jinou práci, kterou mu
zaměstnavatel zajistí (viz otázka
číslo 2)
Náhradou je rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem
škody a průměrným výdělkem,
kterého by zaměstnanec na tomto pracovním místě mohl dosáhnout.

- náhrada účelně vynaložených
nákladů spojených s léčením a
- náhrada věcné škody.
Tyto náhrady vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci prostřednictvím své pojišťovny, u které je ze
zákona pro tyto případy pojištěn.
Zaměstnanec uplatňuje tyto nároky u samotného zaměstnavatele,
nikoli u pojišťovny.
Náhrada za ztrátu na výdělku po
dobu pracovní neschopnosti
Tato náhrada přísluší po celou
dobu pracovní neschopnosti,
která vznikla v důsledku pracovního úrazu. Jedná se o náhradu,
která vyrovnává ztrátu na výdělku
po dobu pracovní neschopnosti.
Zjednodušeně řečeno se jedná
o rozdíl mezi průměrným výdělkem zaměstnance před pracovním úrazem a nemocenskou
(popř. náhradou mzdy od zaměstnavatele), kterou při pracovní
neschopnosti pobírá. Zaměstnanec má pak po dobu pracovní
neschopnosti takový příjem, jako
by v pracovní neschopnosti nebyl
a pracoval i nadále. Tato náhrada
je vyplácena měsíčně.
Příklad: průměrný výdělek před
= 18 000 Kč, nemocenská = 14
000Kč, náhrada = 4 000 Kč
Náhrada za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti

Jakmile je zaměstnanec opět
uznán práce schopným, nastupuje na řadu náhrada za ztrátu
na výdělku po skončení pracovní
neschopnosti. V zásadě jde o náhradu spočívající v rozdílu mezi
průměrným výdělkem, kterého by
zaměstnanec dosahoval, kdyby
nebylo pracovního úrazu (dále
v textu jen „před vznikem škody“)
a výdělkem, kterého dosahuje po
skončení pracovní neschopnosti
po přičtení případného invalidního důchodu. Zaměstnanec by
měl mít takový příjem, jakého by
dosahoval, kdyby se mu nestal
pracovní úraz. Zde může nastat
několik případů, které mají vliv na
výši náhrady:
a) zaměstnanec nastoupil na
stejné místo, ale v důsledku pracovního úrazu dosahuje nižšího
výdělku
Náhradou je rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a skutečným dosahovaným
výdělkem.
b) zaměstnanec byl převeden na
jiné pracovní místo a zde dosahuje nižšího výdělku
Náhradou je rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným na
novém pracovním místě.
c) zaměstnanec nemůže v důsledku pracovního úrazu nastou-

Náhrada za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti
přísluší nejdéle do konce kalendářního měsíce, kdy poškozený
dovršil 65 let (popř. déle, je-li důchodový věk vyšší) nebo do chvíle, kdy je poškozenému přiznán
starobní důchod. I tato náhrada je
vyplácena měsíčně.
Příklad: průměrný výdělek před
= 18 000 Kč, výdělek po = 8 000
Kč, invalidní důchod = 5 000 Kč,
náhrada = 5 000 Kč
Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění
Tato náhrada je vyplácena jednorázově. Při stanovení její výše
se vychází z lékařského posudku
ošetřujícího lékaře, který bodově
ohodnotí bolest či ztížení společenského uplatnění (tzv. trvalé
následky) zaměstnance. Hodnota jednoho bodu je stanovena
nařízením vlády č. 276/2015 Sb.,
a to na 250 Kč. Přílohou tohoto
nařízení jsou pak tabulky, kde
jsou stanoveny bodové hodnoty
pro jednotlivá zranění či zdravotní
stavy. Ačkoli se jedná o náhradu
vyplácenou jednorázově, neznamená to, že by nemohla být vyplacena opakovaně. Je tomu tak
v případě, že zaměstnanec například podstupuje další léčby, které
jsou spojené s pracovním úrazem. Okamžikem stanovení této
náhrady je tzv. ustálení bolesti,
popř. zdravotního stavu, ne okamžik, kdy se pracovní úraz stal,
nebo kdy byla ukončena pracovní
neschopnost. U poraněného kolene paní Aleny to může být např.

ukončení klidové léčby a počátek
rehabilitací.
Náhrada účelně vynaložených
nákladů spojených s léčením
Zde se jedná o veškeré náklady,
které zaměstnanec měl v souvislosti s léčbou pracovního úrazu.
Může se jednat o náklady na léky,
na rehabilitaci, náklady související s přibráním ošetřovatele, zvýšené náklady dietního stravování,
náklady za jízdné k lékaři, apod.
Tato náhrada je vyplácena jednorázově a zaměstnanec musí zaměstnavateli prokázat vynaložení
těchto nákladů (např. stvrzenkami, fakturami, jízdními doklady).
Náhrada věcné škody
Obecně jde o náhradu věcné
škody, která zaměstnanci vznikla v důsledku pracovního úrazu.
Paní Aleně se například při pádu
z kola rozbily brýle. Může proto
po zaměstnavateli požadovat
náhradu, která bude v hodnotě
těchto brýlí. Dle rozhodovací praxe soudů však můžeme hovořit
i o věcné škodě v širším slova
smyslu a je tak možné požadovat například i náhradu za výdaje,
které paní Alena musela vynaložit
na placenou výpomoc v domácnosti, protože tuto činnost nebyla
schopna vykonávat pro pracovní
úraz sama.
U náhrad za ztrátu na výdělku je
zapotřebí poznamenat, že pokud
byla pracovní smlouva uzavřena
pouze na dobu určitou, pak přísluší pouze do doby, kdy měl trvat
pracovní poměr. Požadovat tyto
náhrady dále lze pouze za předpokladu, že by bylo možné prokázat,
že by zaměstnanec byl i nadále
pravděpodobně zaměstnáván.
Poradce s paní Alenou probral,
na jaké náhrady by měla v jejím
případě nárok, a pomohl jí sepsat
dopis pro zaměstnavatele, ve
kterém uplatňuje všechny své nároky. Ačkoli paní Aleně nebylo zaměstnavatelem dosud vyplaceno
nic z výše zmiňovaných nároků,
má paní Alena právo požadovat
tyto náhrady zpětně.
Paní Alena se nám po měsíci
opět ozvala a s velkou radostí
nám sdělila, že zaměstnavatel jí
veškeré náhrady spojené s pracovním úrazem vyplatil. Zároveň
nám však oznamuje, že ohledně
převedení na jinou práci svou situaci stále ještě řeší a v případě
potřeby se opět obrátí na služby
Občanské poradny. u
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Z pohledu odborníka
Na úvod bych si dovolila k příběhu paní Aleny uvést, že přes
všechny nepříjemnosti spojené
s pracovním úrazem se (snad)
rýsuje relativně dobrý konec. Někdy se však vývoj ubírá zcela jiným směrem než v jejím případě,
a k tomu bych si dovolila sdělit
pár svých postřehů.
Jak již bylo zmíněno, zaměstnanec musí uplatnit veškeré své
nároky přímo u zaměstnavatele.
Situace je však v praxi trochu
komplikovanější. Zaměstnavatelé, kteří mají alespoň jednoho zaměstnance, mají ze zákona uzavřeno pojištění odpovědnosti za
škodu při pracovním úrazu nebo
nemoci z povolání, ze kterého
má být hrazena případná škoda
na zdraví (nemoc z povolání je
zase jiný příběh, dále již budu
hovořit jen o pracovním úrazu).

Mgr. Linda Kramářová
Advokátka v
Budějovicích.

Českých

Toto zákonné pojištění je upraveno především ve vyhlášce Ministerstva financí ČR č. 125/1993
Sb. a mohou z něj být čerpány
nároky zaměstnance související
s pracovním úrazem. Zaměstnavatel proto zdánlivě nemá důvod
pracovní úraz sporovat a čerpání
nároků jakkoli bránit.

Narozena v Českých
Budějovicích. Studium
na Gymnáziu Česká
v Českých Budějovicích
a následně na Právnické
fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Několik let praxe jako
advokátní koncipientka,
nyní samostatná advokátka se zaměřením především na civilní právo
a katastr nemovitostí.

Je však nutné podotknout, že
nad rámec shora uvedeného pojištění existuje jeden nárok, který
zaměstnanec může za určitých
okolností po pracovním úrazu
čerpat, ale který toto zákonné
pojištění nekryje.
Jedná se o odstupné, na které
má zaměstnanec nárok v případě, kdy již nemůže dále vykonávat dosavadní práci z důvodu

Foto:
pixabay.com
Text:
Mgr. Marie Adesina
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pracovního úrazu. Toto odstupné
je upraveno v § 67 odst. 2 zákoníku práce a poskytuje se ve výši
dvanáctinásobku průměrného
měsíčního výdělku. Výplata takové částky může být v některých
případech pro menší zaměstnavatele likvidační, často se však
jeho výplatě brání i velké organizace, jejichž rozpočet takové odstupné nemůže nijak zasáhnout.
Paní Alena možná neměla
s uplatněním svých nároků zásadní problém z toho důvodu,
že zůstala zaměstnána u svého
stávajícího zaměstnavatele. Pokud by však nemohla svou práci
nadále vykonávat, situace mohla
vypadat zcela jinak.
Bohužel nelze nezmínit, že
v případě, kdy zaměstnavateli
potenciálně hrozí výplata tohoto druhu odstupného, dochází
k bagatelizování pracovního
úrazu zaměstnance a úpravám
související dokumentace a ve výsledku vše směřuje k tomu, aby
se z pracovního úrazu stalo tzv.
„obecné onemocnění“.
Obecné onemocnění je ve stručnosti onemocnění, které by se
u zaměstnance projevilo i v případě, že by k žádnému úrazu nedošlo. Samozřejmě není možné
označit za obecné onemocnění
následky autonehody, která se
stala třicetiletému řidiči zásilkové služby. Pokud ale například
padesátiletému skladníkovi lidově řečeno „rupne v zádech“ při
zvedání balíku, může zaměstnavatel tvrdit, že zaměstnanec měl
problémy s páteří a že šlo jen
o shodu okolností, když se stav

zhoršil v zaměstnání. Podobné
spory se často týkají právě pohybového ústrojí.
Jednou z možných definic úrazu
je poškození zdraví nebo smrt,
došlo-li k nim nezávisle na vůli
člověka krátkodobým, náhlým
a násilným působením zevních
vlivů (viz např. § 271k odst. zákoníku práce). Důležitá je především krátkodobost a náhlost,
čímž se vracím ke shora uvedenému „rupnutí v zádech“.
Pokud zaměstnanec před pracovním úrazem nemá žádné
zdravotní problémy (lze doložit
např. zprávami závodního nebo
praktického lékaře), pak není
vůbec důležité, že měl k nějakému zdravotnímu problému
sklon – mluvíme o tzv. predispozici. I kdyby tedy uvedený fiktivní
skladník, kterému ruplo v zádech, trpěl onemocněním páteře,
nemá to vliv na jeho právo čerpat
nároky z titulu pracovního úrazu.
Bude však možná nucen prokázat, že žádné problémy před úrazem neměl a tomu jsou potřeba
důkazy.
Zaměstnancům tedy obecně
doporučuji, aby vždy trvali na
řádném zapsání pracovního
úrazu do knihy úrazů, pořizovali
si kopie z osobní složky zaměstnance, uchovávali si veškerou
zdravotní dokumentaci apod.
Když totiž dojde na nejhorší, tj.
na podání žaloby na zaměstnavatele k příslušnému soudu, veškeré tyto listiny mohou posloužit
jako důkaz ve prospěch zaměstnance. n

Paralympiáda
v Riu byla pro
Arnyho velkou
výzvou
Myšlenka na nejvyšší příčky se na paralympijských hrách v Riu de Janeiru stala pro reprezentanta v plavání Arnošta Petráčka skutečností! Přípravné období bylo pro pětadvacetiletého handicapovaného plavce, který má od narození vrozenou vadu horních i dolních končetin, opravu náročné.
Na předchozích paralympijských hrách skončil Arny vždy smolně těsně pod stupni vítězů, a proto letos pro medailové umístění udělal maximum.
Arnošte,
Vaše
sezona
2015/2016 byla opravdu nabitá.
Co všechno předcházelo přípravě na paralympiádu?

partnery navázal, takže zatím nabírám zkušenosti.

Během přípravy jsem v letos
absolvoval několik soustředění, více tréninků, více závodů
– u nás v České republice, Itálii
nebo např. ME na Madeiře. Letní
prázdniny byly ve znamení tréninků a finální přípravy na Rio.

Mojí hlavní disciplínou byl závod na padesát metrů znak, kde
jsem si doplaval pro olympijskou
zlatou medaili. Absolvoval jsem
také závody na padesát metrů
motýlek a padesát metrů volný
způsob. Doplňková disciplína
byla sto metrů volný způsob,
která se plavala hned na začátku
her.

Máte za sebou úspěšné složení
části státnic na vysoké škole.
Jak bude vaše studium pokračovat dál?
Kvůli přípravě na olympiádu jsem
studium přerušil. Do školy jsem
se vrátit nyní, abych je dokončil.
Co přesně studujete?
Studuji v Českých Budějovicích
obor Ekonomika podniku na
VŠTE. Baví mě předměty jako je
marketing a PR, tomuto oboru
bych se chtěl po ukončení plavecké kariéry věnovat. Nějakou
menší spolupráci jsem již s mými

Jakých disciplín jste se v Brazílii zúčastnil?

ně na krev v ostrém tempu.
Velice důležitá je regenerace.
Dokážete na plavání někdy zapomenout?

Jak vypadá Váš běžný trénink?

Ano, dokážu. Asi po desátém tréninku cítím únavu a říkám si, že
je potřeba vynechat a odpočinout
si. Snažím se odpočívat aktivně,
například si s kamarády zajdeme
posedět nebo si vyjedu na nějakou hezkou akci, kterou pořádají
moji přátelé. Ale samozřejmě to
na mě někdy padne úplně, že se
mi tři dny nechce vylézt z postele.

Každý trénink začínám rozplaváním, to je tak čtyři sta metrů.
Pak následuje dvě stě metrů, kde
střídám co nejméně nádechů
v rychlosti. Pak mě většinou čekají rychlé a pomalejší úseky. Pro
představu třeba osm padesátek
ve sprintu, mezi kterými je krátká pauza. Trochu rozdílnější jsou
tréninky před závodem. Tam je
zařazeno ještě víc úseků takzva-

Aktivně plavu už deset let a popravdě přiznávám, že už toho občas mám dost. Možná si dám rok
pauzu a dodělám školu. Úplně
ale s plaváním určitě nepřestanu. Za čtyři roky bude olympiáda
v Tokiu, a kdo ví, třeba ještě vydržím a pojedu na svou čtvrtou
paralympiádu v životě. n

Máte s plaváním plány do dalších let?

Foto:
Vlastimil Hybrant
Český paralympijský
výbor
Text:
Mgr. Kateřina
Lundáková
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inzerce

Poslání a cíle mediačního centra:

• Poskytování specifické formy pomoci v rodinných
a občanskoprávních sporech formou mediace.
• Nabízení mediace podpořené z dotací za sníženou úhradu
či bezplatně.

Cílová skupina mediačního centra:

• Mediace je určena všem, kteří jsou v konfliktu či sporu
a chtěli by danou situaci řešit efektivně a předejít tak
zdlouhavému soudnímu řízení.
• Dále je určena těm, kteří potřebují uzavřít dohodu s někým,
kdo je blízkým a právě z tohoto důvodu nechce řešit věc
soudně.
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Mediátor:

• usnadňuje komunikaci sporným stranám (hledá společná
témata, pojmenovává potřeby)
• neradí, nehodnotí a neřeší
• pomáhá oprostit spor od emocí
• je zodpovědný za bezpečný prostor (ctí dodržování
pravidel, vyváženosti celého procesu)

Témata, se kterými mediace může pomoci:
• oblast rodina (vztahy – majetky)
• oblast majetkoprávní
• oblast pracovní

Proč o mediaci uvažovat?

• Mediace nabídne stejný prostor pro vaše sdělení.
• Budete mít vlastní kontrolu nad celým procesem řešení
situace.
• Ujasníte vzájemná očekávání, zájmy a potřeby.
• Ušetříte čas i peníze (soudní řízení trvá i několik měsíců,
někdy i let a je finančně náročnější).
• Společně vytvoříte dohodu, která bude oboustranně
přijatelná.

Důležité informace:

• Proces mediace trvá přibližně 3 hodiny.
• Finanční náročnost je 350,– až 500,– Kč za 1 hodinu pro
každou stranu.
• V případě, že bydlíte v Českých Budějovicích a okolí, máte
možnost využít dotačně podpořenou mediaci za sníženou
úhradu.
• Účast v mediaci je dobrovolná.
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