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I.

Úvodní ustanovení

I.1

Účel směrnice
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Směrnice upravuje pracovněprávní vztahy v oblasti pracovní doby, stanoví rozsah a formy
pracovní doby, její rozvržení a způsob evidence.

I.2

Rozsah platnosti směrnice

Ustanovení této směrnice jsou závazná pro všechny zaměstnance Dopravního podniku
Ostrava a.s., kteří vykonávají pracovní činnost v pracovním poměru.

I.3

Vymezení základních pojmů

a) Pracovní doba (dále též PD) je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro
zaměstnavatele práci.
b) Stanovená týdenní pracovní doba (dále též STPD) je délka pracovní doby vyjádřená
v hodinách za týden bez práce přesčas. Obecné podmínky pro STPD stanovuje zákoník
práce, její délka se sjednává v kolektivní smlouvě (dále též KS).
c) Zkrácená pracovní doba podle § 79 ZP - zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez
snížení mzdy pod rozsah stanovený zákoníkem práce lze sjednat v kolektivní smlouvě
(hromadné zkrácení pro část nebo pro všechny zaměstnance podle § 79 ZP). Zkrácená
délka pracovní doby sjednaná v KS se stává pro plně zaměstnaného zaměstnance
stanovenou týdenní pracovní dobou, která je uvedena v pracovní smlouvě a kterou je
povinen odpracovat v průměru za týden.
d) Kratší pracovní doba podle § 80 ZP (v praxi se pro ni používá pojem „zkrácený
úvazek“) je individuálně sjednaná kratší stanovená týdenní pracovní doba v pracovní
smlouvě.
e) Směna je část týdenní pracovní doby bez práce přesčas vymezená začátkem a koncem
pracovní doby, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu
pracovních směn odpracovat. Práce přesčas není součástí směny.
f)

Týdnem se rozumí každé období na sebe navazujících 7 dnů.

g) Doba odpočinku je doba, která není pracovní dobou.
h) Dvousměnný pracovní režim je režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně
pravidelně střídají ve 2 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích.
i)

Třísměnný pracovní režim je režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně
střídají ve 3 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích.

j)

Nepřetržitý pracovní režim je režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně
střídají ve směnách v nepřetržitém provozu zaměstnavatele v rámci 24 hodin po sobě
jdoucích.

k) Nepřetržitý provoz je takový provoz, který vyžaduje výkon práce 24 hodin denně
po 7 dnů v týdnu.
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Pracovní pohotovost je doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu
práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad
rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Pracovní pohotovost může být jen na jiném místě
dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele (mimo areál DPO).

m) Práce přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz nebo se souhlasem
zaměstnavatele nad STPD, vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby
a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn (nařízená a dohodnutá práce přesčas).
n) Noční práce je práce konaná v noční době, tj. v době mezi 22. a 6. hodinou.
o) Řidič MHD je souhrnný pojem ve směrnici používaný pro profese řidič tramvaje, řidič
trolejbusu a řidič autobusu.
p) Vedoucí zaměstnanec (dále též přímý nadřízený) je zaměstnanec, který je
na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněn stanovit a ukládat podřízeným
zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim
k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucími zaměstnanci jsou i vedoucí čet.
q) Zaměstnavatelem se pro účely této směrnice rozumí právnická osoba (Dopravní podnik
Ostrava a.s.), která zaměstnává fyzickou osobu (zaměstnance DPO) v pracovněprávním
vztahu. Veškeré zde uvedené povinnosti a pravomoci zaměstnavatele jsou vykonávány
prostřednictvím vedoucího zaměstnance - přímého nadřízeného.
r)

Areál DPO je pro účely této směrnice tvořen objekty, prostory a plochami ve vlastnictví
nebo užívání DPO ohraničené oplocením.

s)

Pracovištěm se pro účely této směrnice rozumí část pracovního prostoru, vymezená
určitému pracovníkovi nebo skupině pracovníků, kde se vykonává jeden druh pracovní
činnosti (jedna technologická operace) nebo soubor pracovních činností (soubor operací
technologicky souvisejících) stanovených organizačním řádem (dílna, sklad, kancelář,
hala, u řidičů technologického vozidla a jejich osádek je pracovištěm vozidlo, volný
prostor areálu apod.). U řidičů MHD je pracovištěm přidělené vozidlo MHD
(dle určeného kurzu a linky) příslušného dopravního střediska pohybující se na určené
dopravní cestě (trase). Konkrétní pracoviště, tj. místo kde začíná a končí pracovní doba,
určí přímý nadřízený ústní či písemnou formou. Určení pracoviště je důležité pro
jednoznačné posouzení, zda byla zahájena a ukončena práce v souladu se stanoveným
začátkem a koncem pracovní doby a pro jednoznačné posouzení zda došlo k opuštění
pracoviště v pracovní době. U zaměstnanců s jedním stálým pracovištěm určí pracoviště
přímý nadřízený jen jednou při nástupu do DPO. U zaměstnanců pracujících v průběhu
jedné směny nebo v průběhu měsíce na více pracovištích v areálu DPO příp. i mimo areál
DPO určí pracoviště přímý nadřízený vždy při každé změně.

t)

Technologickým vozidlem pro účely této směrnice se rozumí veškerá silniční vozidla
DPO, která nejsou určena pro vlastní provozování MHD.
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II.

Stať normy

II.1

Povolená rozvržení pracovní doby sjednaná v KS DPO

V kolektivní smlouvě Dopravního podniku Ostrava a.s. jsou sjednány tyto typy rozvržení
pracovní doby:




II.2

rovnoměrné rozvržení pracovní doby,
nerovnoměrné rozvržení pracovní doby,
pružné rozvržení pracovní doby (dále též pružná pracovní doba).

Délka pracovní doby v DPO

Stanovená týdenní pracovní doba (délka pracovní doby - hodin týdně) pro jednotlivé profese
zaměstnanců Dopravního podniku Ostrava a.s. je v souladu se zákoníkem práce stanovena
v kolektivní smlouvě DPO.

II.3

Začátek a konec pracovní doby v DPO

II.3.1

V jednosměnném provozu s rovnoměrným rozvržením pracovní doby

II.3.1.1

Úsek Technického náměstka a odbor Investiční rozvoj a ostatní majetek

V úseku Technického náměstka a v odboru Investiční rozvoj a ostatní majetek je začátek
pracovní doby stanoven na 6:00 hodin a konec pracovní doby je stanoven na 14:00 hodin.
Pracovní doba je rozvržena na pondělí až pátek.
II.3.1.2

Ostatní organizační útvary

Ve všech ostatních organizačních útvarech DPO neuvedených v předcházejícím článku je
začátek pracovní doby stanoven na 7:00 hodin a konec pracovní doby je stanoven
na 15:00 hodin.
Pracovní doba je rozvržena na pondělí až pátek.
II.3.2

Ve vícesměnném provozu s rovnoměrným rozvržením pracovní doby

U všech organizačních útvarů DPO s vícesměnným provozem s rovnoměrně rozvrženou
pracovní dobou je stanoven začátek a konec pracovní doby takto:
V ranní směně
V odpolední směně
V noční směně

6:00 až 14:00 hodin.
14:00 až 22:00 hodin.
22:00 až 06:00 hodin.

Pracovní doba je rozvržena na pondělí až pátek.
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Výjimky u rovnoměrného rozvržení

Vyžadují-li to provozní podmínky organizačního útvaru, pracoviště příp. pracovního místa
pro zajištění pracovní činnosti nebo požádá-li o to zaměstnanec, může příslušný vedoucí
organizačního útvaru navrhnout jiný začátek a konec, než je uveden v článku II.3.1.1
a II.3.1.2 a jiné kalendářní dny než pondělí až pátek. Návrh schvaluje vedoucí příslušného
odboru; v případě, že příslušný organizační útvar není podřízen odboru, schvaluje návrh podle
tohoto bodu vedoucí příslušného úseku. Návrh se zpracuje na formuláři „Seznámení
s pracovní dobou“, který je k dispozici na Intranetu ve složce Dokumenty\Šablony
DPO\Lidské zdroje\Mzdy.
II.3.4

V nerovnoměrném rozvržení pracovní doby

Zaměstnanci pracujícímu v nerovnoměrném rozvržení pracovní doby stanoví začátek a konec
pracovní doby (čas v hodinách) a rozvrh pracovních směn (které dny) příslušný přímý
nadřízený podle potřeb provozu v písemné podobě v rozvrhu týdenní pracovní doby (dále též
v rozvrhu pracovních směn).
II.3.5

U pružné pracovní doby

II.3.5.1

Úseky pružné pracovní doby

Celková denní pracovní doba při uplatnění pružné pracovní doby zahrnuje tři časové úseky:
 volitelnou pracovní dobu na začátku směny,
 základní pracovní dobu,
 volitelnou pracovní dobu na konci směny.
Celková denní pracovní doba může činit nejvýše 12 hodin.

II.3.5.2

Základní pracovní doba

Základní pracovní doba je stanovena na 8:30 až 13:30 hodin. Zaměstnanec je povinen být
v průběhu základní pracovní doby (kromě přestávek na jídlo a oddech) na pracovišti
a vykonávat práci pro zaměstnavatele. Každá nepřítomnost (absence) v úseku základní
pracovní doby musí být doložena písemně.

II.3.5.3

Úseky volitelné pracovní doby

Volitelná pracovní doba na začátku směny je stanovena na 6:00 až 8:30 hodin.
Volitelná pracovní doba na konci směny je stanovena na 13:30 až 18:00 hodin.

II.3.5.4

Dny, na které je pružná pracovní doba rozvržena

Pružná pracovní doba je rozvržena na pondělí až pátek.

Název normy: Pracovní doba v Dopravním podniku Ostrava a.s.
Kategorie a číslo normy: Směrnice – úsek Ekonomického náměstka č. 3/2012

II.3.6

Strana: 8 / 30

Výjimky u pružné pracovní doby

Jiný začátek a konec základní pracovní doby může povolit ředitel společnosti, přičemž délka
základní pracovní doby musí činit minimálně 5 hodin. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou
(„zkráceným úvazkem“) může ředitel společnosti povolit jinou délku základní pracovní doby,
která musí činit minimálně 2 hodiny.
Vyžadují - li to provozní podmínky daného organizačního útvaru, pracoviště příp. pracovního
místa pro zajištění pracovních činností, může příslušný vedoucí organizačního útvaru
navrhnout jiné kalendářní dny nebo jiné začátky a konce úseků volitelné pracovní doby, návrh
schvaluje vedoucí příslušného odboru a v případě, že příslušný organizační útvar není
podřízen odboru, schvaluje návrh podle tohoto bodu vedoucí příslušného úseku.
Předcházející věta platí i pro zaměstnance s kratší pracovní dobou.

II.4
II.4.1

Evidence pracovní doby
Obecná ustanovení o evidenci pracovní doby

Vedoucí organizačního útvaru je povinen zajistit u jednotlivých zaměstnanců evidenci
s vyznačením začátku a konce
a)
b)
c)
d)
e)
f)

odpracované směny,
práce přesčas a další dohodnuté práce přesčas,
noční práce,
pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel,
odpracované doby v době pracovní pohotovosti,
nepřítomnosti na pracovišti.

Evidenci pracovní doby musí vedoucí organizačního útvaru vést v listinné podobě.
V případě, že nebude evidenci provádět vedoucí organizačního útvaru osobně, je povinen
určit zaměstnance pověřeného evidencí pracovní doby (písemně v popisu pracovní náplně).
V dokladu „Docházka osoby“, „Kniha příchodů a odchodů“, „Pracovní výkaz“ zkontroluje,
příp. opraví, a svým podpisem schválí přímý nadřízený začátek a konec odpracované směny,
začátek a konec doby práce přesčas a další dohodnuté práce přesčas (pozn.: začátek a konec
práce přesčas a další dohodnuté práce přesčas se neeviduje automaticky, je nutný ruční vstup
vedoucího), začátek a konec doby práce v noci, začátek a konec odpracované doby v době
pracovní pohotovosti (v případě, že začátek a konec odpracované doby v době pracovní
pohotovosti nelze evidovat pomocí BIS při nástupu k výkonu práce v době pracovní
pohotovosti, je nutný ruční vstup vedoucího), začátek a konec doby nepřítomnosti
na pracovišti. Začátek a konec doby pracovní pohotovosti bude evidován způsobem podle
bodu II.4.3. písm. j).
Vedoucí organizačního útvaru nebo jím pověřený zaměstnanec je povinen ihned po skončení
kalendářního měsíce zajistit podpis jednotlivých zaměstnanců na zkontrolovaném, opraveném
a schváleném dokladu „Docházka osoby“, „Kniha příchodů a odchodů“, „Pracovní výkaz“.
Takto zkontrolovaný, opravený a schválený (podepsaný) doklad je podkladem k výpočtu
mzdy.
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Doklady evidence pracovní doby pro výpočet mzdy musí být uloženy k archivaci. Doba
archivace musí odpovídat platným ustanovením zákona o účetnictví, spisového a skartačního
řádu DPO.

II.4.2

Povinnost používat docházkový systém BIS

V areálech DPO je nainstalován elektronický docházkový systém. Evidence přítomnosti
se vede v modulu „Evidence docházky“ v „Bezkontaktním Identifikačním Systému BIS“
od společnosti ESKON a.s. (dále též systém BIS).
Na pracovištích vybavených tímto systémem BIS je zaměstnanec povinen osobně
označovat na snímací jednotce mikročipovou osobní identifikační kartou zaměstnance (dále
též „E - karta“) příchod, odchod a opuštění pracoviště v pracovní době, pokud není v této
normě dále stanoveno jinak. Povinnost označovat příchod, odchod a opuštění pracoviště platí
i pro školení konané v areálu DPO vybaveném systémem BIS.
Jestliže má zaměstnanec uzavřeno více pracovněprávních vztahů, je povinen používat
příslušnou E - kartu ke každému pracovněprávnímu vztahu zvlášť.
Příslušný přímý nadřízený je povinen poučit své podřízené zaměstnance při nástupu
na pracoviště o povinnosti používat E - kartu, o způsobu zacházení s E - kartou a o způsobu
označování průchodů na snímací jednotce systému BIS.
Zaměstnanci, kteří nemají systém BIS k dispozici, a zaměstnanci pracující na základě
dohody o provedení práce, budou zaznamenávat příchod, odchod a opuštění pracoviště
v pracovní době zápisem do „Knihy příchodů a odchodů“ nebo „Pracovního výkazu“.
Osádka technologického vozidla nemusí na čidle systému BIS označovat průjezdy vrátnicí
v průběhu směny, postačí záznam o vozidle na vrátnici a evidence o osádce vozidla
na středisku příp. dispečinku (evidence řidiče a zaměstnanců tvořících osádku).
Řidiči MHD nemají povinnost označovat se v systému BIS, pokud to nenařídí vedoucí
příslušného střediska nebo vedoucí odboru Doprava z důvodu kontroly přítomnosti řidiče
při nástupu na směnu v areálu střediska (na středisku má řidič MHD čidlo systému BIS
k dispozici, ale při nástupu na směnu na trati mimo areál střediska tuto možnost nemá).
Evidence pracovní doby řidičů MHD je vedena v dokladech uvedených v bodě č. II.4.3.
písm. e) a f).

II.4.3

Předepsané doklady evidence pracovní doby pro výpočet mzdy

a) „Docházka osoby“ doklad v listinné podobě - vytištěný ze systému BIS.
b) „Kniha příchodů a odchodů“ nebo „Pracovní výkaz“ tam, kde není systém BIS
k dispozici. V Knize příchodů a odchodů a v Pracovním výkazu musí být zapsán čas
příchodu, odchodu a opuštění pracoviště. Kniha příchodů a odchodů v listinné podobě
je k dispozici ve skladu oddělení Nákup – 03 Martinov. Jednotlivé listy Knihy příchodů
a odchodů a Pracovního výkazu (pro útvary, kde je malá četnost zápisů) lze vytisknout
z Intranetu. Oba formuláře jsou k dispozici na Intranetu ve složce Dokumenty\Šablony
DPO\Lidské zdroje\Mzdy.
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c) V době školení, uskutečněném v areálu DPO, je zaměstnanec povinen osobně
označovat na snímací jednotce E - kartou příchod na školení, jeho ukončení a případné
přerušení školení. Pokud není systém BIS k dispozici, určí způsob evidence přítomnosti
příslušný vedoucí organizačního útvaru, přičemž evidence musí umožnit jednoznačné
určení času příchodu, odchodu a přerušení školení. Organizátor školení je povinen
vypracovat prezenční listinu účastníků školení, na kterou se zaměstnanec podepíše.
Na prezenční listině musí být uveden čas začátku a čas konce školení příp. doba
přestávky (i na školení platí ustanovení ZP umožnit čerpat přestávku nejpozději
po 6 hodinách od zahájení školení, přičemž do doby 6 hodin se započítává i příp. práce
před školením). Prezenční listina musí být uložena u organizačního útvaru, který je
organizátorem školení (po dobu 3 let), aby bylo možné ji předložit kontrolním orgánům
(organizátorem se myslí např. provoz Autoškola apod.) V systému BIS, v Knize
příchodů a odchodů a v Pracovním výkazu musí být v poznámce uveden organizátor
školení, aby byla prezenční listina dohledatelná.
d) Jinou formu evidence pracovní doby schvaluje na žádost vedoucího příslušného
zaměstnance vedoucí oddělení Mzdy (např. pro zaměstnance dočasně přidělené do jiné
firmy), ze které bude jednoznačně možné určit příchod a odchod a také opuštění
pracoviště v pracovní době.
e) U řidičů MHD „Jízdní výkaz zjednodušený“ s přehledem výkonu za jednotlivé dny
(v listinné podobě, tiskne se z IS HELIOS z modulu „Plán dopravních výkonů“, záložky
„Turnusové tabulky“, funkce „Předepisování jízdních výkazů“), „Rozvrh týdenní
pracovní doby původní“ (v listinné podobě, tiskne se z IS HELIOS z modulu „Rozpis
služeb“, záložka „Plánování“, pořadač „Plán směn řidičů“, šablona s názvem „Plán
pracovní doby A4“), „Rozvrh týdenní pracovní doby po změnách“ (v listinné nebo
elektronické podobě v IS HELIOS v modulu „Rozpis služeb“, záložka „Plánování“,
pořadač „Rozvrh po změnách“, šablona s názvem „Rozvrh pracovní doby A4“),
„Změna rozvrhu stanovené týdenní pracovní doby“ (tzv. „Změnový ústřižek“, tiskne
se současně s Jízdním výkazem zjednodušeným z IS HELIOS). Z modulu „Rozpis
služeb“ záložka „Rozpis směn“, pořadač „Směna řidičů“, šablony s názvem „Změna
pracovní doby“ a „Změna pracovní doby řidiče.
f)

U řidičů MHD je pro potřeby kontrolních orgánů k dispozici formulář „Výkony
jízdního pracovníka v hodinách“, na kterém je měsíční přehled evidence pracovní
doby v souladu s § 96 ZP (v listinné nebo elektronické podobě v IS HELIOS v modulu
„Doprava – výkony, absence“, záložka „Evidence“, pořadač „Skut. výk. dopravy +
absence“, šablona s názvem „Směnovnice s výkonem řidiče MHD“). Tisknout jen na
vyžádání kontrolních orgánů, není potřeba je tisknout ke každé mzdové uzávěrce.

g) U dělníků a THZ je pro potřeby kontrolních orgánů k dispozici formulář „Výkony
pracovníka v hodinách“, na kterém je měsíční přehled evidence pracovní doby
v souladu s § 96 ZP (v listinné nebo elektronické podobě v IS HELIOS v modulu
„Prvotní zpracování mezd“, záložka „Zaměstnanci a docházka“, pořadač „Směny
a absence“, šablona s názvem „Směnovnice výkonu pracovníka – ne řidiči“). Tisknout
jen na vyžádání kontrolních orgánů, není potřeba je tisknout ke každé mzdové uzávěrce.
h) U dělníků a THZ s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou též „Rozvrh týdenní
pracovní doby“ v listinné podobě.
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i)

U přepravních kontrolorů též formulář „Plán rozpisu služeb“ (v listinné nebo
elektronické podobě v IS HELIOS, v modulu „Prvotní zpracování mezd“, záložka
„Zaměstnanci a docházka“, pořadač „Rozpis služeb PK“, šablona s názvem „Plán
rozpisu služeb PK“).

j)

„Doklad o pracovní pohotovosti“ musí být v listinné podobě (je podkladem
pro výpočet odměny za pohotovost) a musí obsahovat:









číslo a název útvaru (pracoviště) odpovídající platnému organizačnímu řádu,
osobní číslo zaměstnance,
jméno a příjmení zaměstnance,
datum pracovní pohotovosti,
začátek a konec pracovní pohotovosti,
podpis vedoucího organizačního útvaru,
podpis zaměstnance, který pracovní pohotovost držel a podpis zaměstnance, který
v „Dokladu o pracovní pohotovosti“ kontroloval správnost údajů (tj. vedoucí
příslušného organizačního útvaru nebo jím písemně pověřený zaměstnanec).

k) Doklady nepřítomnosti na pracovišti
Zaměstnanec nesmí bez předběžného souhlasu přímého nadřízeného:
 přijít na pracoviště po stanoveném začátku pracovní doby a po začátku základní
pracovní doby,
 skončit práci před stanoveným koncem pracovní doby a před koncem základní
pracovní doby,
 překročit stanovenou délku přestávky,
 v pracovní době a základní pracovní době se vzdálit z pracoviště.
Opuštění pracoviště je možné pouze se souhlasem vedoucího příslušného útvaru.
Souhlas musí být písemný, a to na dokladu „Povolení k opuštění pracoviště
v pracovní době“.
Opuštění areálu DPO osádkou technologického vozidla za účelem plnění pracovních
úkolů není opuštěním pracoviště, neboť pracovištěm pro ně je technologické vozidlo.
Ustanovení předchozích odstavců neplatí pro THZ ve funkci vedoucí dopravního
střediska, vedoucí odboru, náměstek a ředitel společnosti.
„Povolení k opuštění pracoviště v pracovní době“ není rovněž nutné vystavovat, pokud
je doložen jiný doklad uvedený v následujících odrážkách:





„Dovolenka“ (formulář DPO - žádanka pro vypsání dovolené, náhradního volna,
studijního volna, neplaceného volna a pracovního volna, které bude napracováno),
„Oznámení o účasti na vzdělávací akci mimo DPO“ (doklad ke školení
nebo semináři organizovanému cizími subjekty, podle něhož vede evidenci v IS
HELIOS v modulu „Školicí akce POV“ odbor Řízení lidských zdrojů, u kterého
je uložen originál; ke mzdové uzávěrce je nutno založit jeho kopii – může se jednat
o školení v místě i mimo místo sjednaného výkonu práce. Formulář je, k dispozici
na Intranetu ve složce Dokumenty\Šablony DPO\Lidské zdroje\Péče
o zaměstnance).
„Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“ dále též nemocenský lístek
(formulář OSSZ vystavuje lékař).
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„Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“ dále též OČR (formulář OSSZ
vystavuje lékař).
„Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“ (formulář OSSZ vystavuje lékař, doklad
o nástupu na mateřskou dovolenou).
„Žádost o rodičovskou dovolenou – neplacené volno“ (formulář DPO, šablona
v systému IS HELIOS nad kartou zaměstnance, formulář, na kterém je možné
dokladovat nástup na rodičovskou dovolenou po mateřské nebo neplacené volno
delší jak 3 dny).
Doklad o ostatních překážkách v práci1) (který vystavila právnická nebo fyzická
osoba na vlastním formuláři, např. potvrzení úřadu města o svatbě/oddací list,
potvrzení odborové organizace o účasti na jednání, potvrzení nemocnice o odběru
krve apod.)

„Povolení k opuštění pracoviště v pracovní době“, „Dovolenka“, „Oznámení o účasti
na vzdělávací akci mimo DPO“, „Žádost o rodičovskou dovolenou – neplacené volno“
a doklady o ostatních překážkách v práci, o kterých ví zaměstnanec předem, musí být
vypsány, schváleny a odevzdány před nástupem.
„Žádost o rodičovskou dovolenou – neplacené volno“ sepíše zaměstnanec na útvaru
a přímý nadřízený nebo jím pověřený zaměstnanec předá doklad na oddělení
Personalistika, odkud je doklad předán příslušné mzdové účetní, která rodičovskou
dovolenou zaeviduje a doklad vrátí na oddělení Personalistika, kde se doklad archivuje
v osobním spisu zaměstnance.
Ostatní doklady musí být předány přímému nadřízenému bez zbytečného odkladu
a pokud možno předem.
„Nemocenský lístek“, „OČR“ a „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“ odevzdá
zaměstnanec osobně přímému nadřízenému nebo jím pověřenému zaměstnanci. Pokud
mu to nedovoluje zdravotní stav, doručí doklad prostřednictvím provozovatele poštovní
nebo kurýrní služby (Česká pošta, PPL, TNT apod.). Přímý nadřízený nebo jím
pověřený zaměstnanec potvrdí na nemocenském lístku a na OČR dobu posledního
výkonu práce před pracovním volnem (datum a kolik hodin), poté doklad předá
na oddělení Personalistika, odkud je předán příslušné mzdové účetní. „Nemocenský
lístek“, „OČR“ a „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“ se archivují v referátu
Mzdová účtárna.
Na neplacené volno do 3 dnů se použije formuláře DPO „Dovolenka“, na 4 dny a více
formulář DPO „Žádost o rodičovskou dovolenou – neplacené volno“. Jako doklad
o neplaceném volnu na část směny lze použít rovněž doklad „Povolení k opuštění
pracoviště v pracovní době“.
Druh absence „Neplacené volno“ a „Pracovní volno s napracováním“ je nutné
na „Dovolenku“ dopsat (není předtištěno).
Tam, kde je čidlo systému BIS ve velké vzdálenosti od pracoviště a označováním
průchodů E - kartou na čidle by vznikaly ztrátové časy, může vedoucí organizačního
útvaru rozhodnout, že zaměstnanci vč. vedoucího nemusí při opuštění pracoviště
označovat průchody v průběhu směny na čidle E – kartou. Za těchto podmínek, se
nebude používat formulář „Povolení opuštění pracoviště v pracovní době“, ale bude se
provádět evidence opuštění pracoviště výjimečně formou zápisu do „Knihy příchodů
1

) Překážky v práci popisuje podrobně zákoník práce v § 191 až 210 a Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. - jsou k dispozici na
Intranetu DPO ve složce Metodický poradce.
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a odchodů“. Povolení musí v knize přímý nadřízený podepsat předtím, než zaměstnanec
opustí pracoviště.
Správnost údajů na dokladech evidence pracovní doby, práce přesčas, noční práce,
pracovní pohotovosti a doby nepřítomnosti na pracovišti, které budou podkladem
k proplacené mzdě, je povinen kontrolovat vedoucí příslušného organizačního útvaru,
pokud tím písemně nepověří jiného zaměstnance svého útvaru (v popisu pracovní
činnosti).

II.5
II.5.1

Společná ustanovení
Kratší pracovní doba

Kratší pracovní dobu může zaměstnavatel se zaměstnancem z provozních důvodů sjednat
při nástupu jako jednu z dohodnutých podmínek v pracovní smlouvě, zejména v případech,
kdy výkon konkrétního druhu práce nevyžaduje celou délku stanovené týdenní pracovní doby.
Kratší pracovní dobu může zaměstnavatel též se zaměstnancem dohodnout formou změny
pracovní smlouvy v průběhu pracovního poměru.
Zaměstnavatel může kratší pracovní dobu zaměstnanci též povolit na jeho žádost např.
ze zdravotních důvodů, z důvodu dlouhodobé péče o dítě či jiného rodinného příslušníka
anebo z jiných vážných důvodů, a to formou dohody o změně pracovní smlouvy (individuální
dohoda).
Zaměstnanci přísluší mzda odpovídající této kratší pracovní době (úměrně ke snížení pracovní
doby se sníží tarifní mzda).
Kratší pracovní doba nemusí být rozvržena na všechny pracovní dny. Může být rozvržena
rovnoměrně a nerovnoměrně, popř. jako pružná pracovní doba.
O kratší pracovní dobu musí zaměstnanec požádat svého přímého nadřízeného. Kratší
pracovní dobu navrhuje po projednání se zaměstnancem vedoucí příslušného útvaru
na formuláři “Dohoda o změně délky pracovní doby“, schvaluje vedoucí oddělení
Personalistika. Formulář je k dispozici na Intranetu ve složce Dokumenty\Šablony
DPO\Lidské zdroje\Personalistika.

II.5.2

Pracovní pohotovost

Pracovní pohotovost je specifickou formou doby odpočinku, kdy je zaměstnanec připraven
na případný pokyn zaměstnavatele k výkonu práce. Pracovní pohotovost, při které k výkonu
práce nedojde, se do pracovní doby nezapočítává.
Výkon práce v době pracovní pohotovosti nad stanovenou týdenní pracovní dobu je prací
přesčas.
Pracovní pohotovost může zaměstnavatel na zaměstnanci požadovat, jen jestliže se o tom
se zaměstnancem dohodne (lze i v pracovní smlouvě). Limit počtu hodin za rok u pracovní
pohotovosti zákon nestanovuje. V případě výkonu práce v době pracovní pohotovosti je nutné
dodržet doby odpočinku mezi směnami a v týdnu a limity práce přesčas.
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Kde je nutná a z hlediska hospodárnosti účelná pracovní pohotovost, rozhodne vedoucí
odboru. Vedoucí odboru je povinen seznámit s tímto rozhodnutím svého náměstka resp.
ředitele společnosti písemně (seznámení bude uvedeno např. v zápise z porady).
Přímý nadřízený nebo jím pověřený zaměstnanec je povinen vypracovat před nástupem
na pohotovost rozpis pracovní pohotovosti, ve kterém musí být uvedeno, u kterých procesů
či zařízení je nutno zabezpečit bezporuchový provoz, jména a příjmení zaměstnanců
vč osobního čísla, datum, čas začátku a konce pracovní pohotovosti v jednotlivých dnech.
Rozpis pohotovosti schvaluje zaměstnancům jejich přímý nadřízený svým podpisem
na rozpisu (pokud je v rozpisu uveden vedoucí útvaru, schvaluje mu pracovní pohotovost jeho
přímý nadřízený). Přímý nadřízený nebo jím pověřený zaměstnanec prokazatelně seznámí
zaměstnance s rozpisem pohotovosti před nástupem na pracovní pohotovost. Rozpis musí být
zpracován tak, aby byl dodržen odpočinek mezi směnami a v týdnu pro případ, že by
zaměstnanec musel dobu pracovní pohotovosti přerušit výkonem práce. V rozpisu nebo
ve vnitropodnikové normě může být stanoveno buď konkrétní místo, na kterém se bude
zaměstnanec po dobu pohotovosti zdržovat, nebo čas do kdy se musí zaměstnanec dostavit
na pracoviště k odstranění poruchy. Podepsaný rozpis musí být založen k ostatním dokladům
mzdové uzávěrky.
Tam, kde je nutná pravidelná pracovní pohotovost, může vedoucí organizačního útvaru vydat
vnitropodnikovou normu, ve které budou uvedeny pravidelně se opakující údaje, např.
u kterých procesů či zařízení je nutno zabezpečit bezporuchový provoz, forma výkonu
pracovní pohotovosti (např. že závady budou odstraňovány pomocí dálkového přístupu
k počítačové síti DPO apod.), místo, kde se bude zaměstnanec po dobu pohotovosti zdržovat,
příp. ve kterých kalendářních dnech bude pohotovost vykonávána, dále i čas začátku a konce
pracovní pohotovosti, počet zaměstnanců pro jednotlivé pracovní procesy.
Pokud bude vydána k výkonu pracovní pohotovost vnitropodniková norma, údaje uvedené
v normě se už v rozpisu uvádět nemusí. Postačí např. jen jméno, příjmení, osobní číslo, datum
a čas začátku a konce pracovní pohotovosti.

II.5.3

Práce přesčas

Práci přesčas může přímý nadřízený nařídit nebo dohodnout pouze tehdy, má-li
příslušný organizační útvar schválenu objektivní potřebu práce přesčas (hodinový
objem) vedoucím oddělení Mzdy. Jen výjimečně lze nařídit nebo dohodnout práci přesčas
bez předchozího schválení při živelních a mimořádných událostech, při nichž může být
ohrožen život, zdraví nebo majetek společnosti. Práci přesčas lze nařídit nebo dohodnout
bez předchozího schválení také v případě, že je se zaměstnancem předem dohodnuto čerpání
náhradního volna za tuto práci přesčas.
Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech
a 150 hodin v kalendářním roce.
Práci přesčas nad 8 hodin týdně nebo nad 150 hodin v kalendářním roce musí zaměstnavatel
se zaměstnancem dohodnout.
Celkový rozsah práce přesčas (nařízené a dohodnuté v součtu) nesmí činit v průměru více
než 8 hodin týdně za vyrovnávací období, které je sjednáno v KS.
Do počtu hodin pro účely kontroly dodržování limitů se nezahrnuje práce přesčas, za kterou
bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno.
Zákon nestanovuje lhůtu, kdy může být práce přesčas předem nařízena nebo dohodnuta.
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Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi
dvěma směnami, popřípadě i na dny pracovního klidu. Ve dnech pracovního
klidu (nepřetržitý odpočinek v týdnu a svátky) lze nařídit jen některé práce, které jsou
uvedeny v § 91 ZP. Zákoník práce limituje práci jen v době nepřetržitého odpočinku v týdnu
a ve svátek, tudíž v době nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami omezení uvedená
v § 91 ZP neplatí.
Kolik z celkové doby přítomnosti nad STPD uzná přímý nadřízený jako práci
pro zaměstnavatele, tzn. jako práci přesčas, je zcela v jeho pravomoci, neboť prací přesčas
není doba strávená na pracovišti DPO, v níž není konána práce pro zaměstnavatele v souladu
s pokynem nadřízeného, pracovní smlouvou a popisem pracovní náplně, což může posoudit
pouze přímý nadřízený.
Prací přesčas není, napracovává-li si zaměstnanec prací konanou nad STPD pracovní volno,
které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost.
U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující STPD (neboli práce
nad tzv. povinný výkon plně zaměstnaného zaměstnance); těmto zaměstnancům nelze práci
přesčas nařídit. S těmito zaměstnanci ji lze pouze dohodnout.
Prací přesčas je při uplatnění pružné pracovní doby nařízená nebo sjednaná práce konaná nad
stanovenou pracovní dobu připadající na příslušný kalendářní měsíc a konaná mimo základní
pracovní dobu (v pracovní dny více než 5 hodin práce za den, a to před začátkem nebo
po konci základní pracovní doby, ve dnech pracovního volna a ve svátky je prací přesčas
veškerá odpracovaná doba, tzn. že NV lze čerpat pouze za takto odpracované hodiny navíc.
To neplatí pro zaměstnance odměňované smluvní mzdou, jejichž mzda je sjednána
s přihlédnutím k práci přesčas v rozsahu do 150 hodin v kalendářním roce.)
Zaměstnavatel nesmí zaměstnávat těhotné zaměstnankyně a mladistvé prací přesčas.
Zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok, nesmí zaměstnavatel
nařídit práci přesčas, může ji s nimi pouze dohodnout.

II.5.4

Noční práce

Zaměstnancem pracujícím v noci se podle ZP rozumí zaměstnanec, který během noční doby
pravidelně odpracuje nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě
jdoucích. Pravidelnou prací nejméně 3 hodiny v noci se v ZP rozumí taková noční práce,
kterou zaměstnanec vykonává podle předem stanoveného rozpisu směn - např. turnusy
(s noční prací) práce v nepřetržitém provozu apod. Za nepravidelnou práci v noční době lze
považovat takovou práci zaměstnanců, která není zahrnuta do pravidelného výkonu práce
v noční době (turnus, nepřetržitý provoz apod.) a kdy je práce nařízena např. z vážných
provozních důvodů.
Délka směny (směna ve smyslu bodu č. I.3. písm. e) zaměstnance pracujícího v noci nesmí
překročit 8 hodin a u řidičů MHD 10 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Není-li to
z provozních důvodů možné, je zaměstnavatel povinen rozvrhnout stanovenou týdenní
pracovní dobu tak, aby průměrná délka směny nepřekročila 8 hodin v období šesti
kalendářních měsíců po sobě jdoucích, přičemž při výpočtu průměrné délky směny
se vychází z pětidenního pracovního týdne.
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Ustanovení tohoto článku platí pro všechny zaměstnance kromě zaměstnanců v dopravě,
tj. kromě řidičů MHD, dopravních dispečerů, elektrodispečerů a výpravčích.
Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku
v práci na jídlo a oddech v trvání 30 minut.
Poskytnuté přestávky na jídlo a oddech (dále též přestávka v práci) se nezapočítávají
do pracovní doby (neplacená přestávka).
Vedoucí organizačního útvaru může stanovit čerpání přestávky v práci dříve, než
po 6 hodinách nepřetržité práce.
Přestávku v práci mohou zaměstnanci čerpat v průběhu směny dle provozních podmínek,
nejdéle ale po 6 hodinách nepřetržité práce. To neplatí pro zaměstnance, kterým určil
příslušný vedoucí organizačního útvaru pevný začátek a konec čerpání přestávky v práci.
Zaměstnanec může v době přestávky v práci opustit pracoviště i objekt či areál, v němž
se pracoviště nachází, pokud tomu nebrání technologické a bezpečnostní podmínky.
O opuštění areálu DPO v době přestávky v práci je zaměstnanec povinen informovat svého
přímého nadřízeného. Pokud to stanoví příslušný vedoucí útvaru, musí být souhlas k opuštění
areálu DPO písemný, a to na dokladu „Povolení k opuštění pracoviště v pracovní době“.
Přestávky na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci pracovní doby. Přestávku na
jídlo a oddech lze rozdělit do několika částí, přičemž musí alespoň jedna část činit nejméně
15 minut. Při rozdělení přestávky v práci na několik částí musí být vyčerpáno 30 minut
nejdéle po šesti hodinách od začátku pracovní doby (tj. max. do šesti a půl hodin).
Způsob čerpání přestávky na jídlo a oddech určuje příslušný vedoucí organizačního útvaru
písemně:
 u zaměstnanců s rovnoměrně rozvrženou PD a pružnou PD na formuláři „Seznámení
s pracovní dobou“,
 u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou PD buď na „Rozvrhu týdenní pracovní
doby“ nebo bude v útvaru uložen samostatný seznam zaměstnanců s uvedením způsobu
čerpání přestávky.
V dokladech evidence pracovní doby pro výpočet mzdy není podle ZP nutno vést evidenci
o čerpání přestávky na jídlo a oddech, tzn., že zaměstnanec nemusí označovat každou
přestávku v práci na jídlo a oddech E - kartou na snímači. Označit přestávku na jídlo
a oddech E - kartou na snímači musí zaměstnanec pouze v případech, kdy opouští areál
zaměstnavatele, mimo jiné z důvodu prokazatelnosti případného nepracovního úrazu v době
přestávky.
V režimu pružné pracovní doby si zaměstnanec volí sám začátek a konec práce, proto
je povinen při opuštění pracoviště v době přestávky zvolit si začátek čerpání přestávky v práci
nejpozději po 6 hodinách nepřetržité práce.
II.5.5.2

Přestávka v práci u řidičů MHD, dispečerů, výpravčích a dělníků - manipulantů

Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu
nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo (nečerpají přestávku v práci na jídlo
a oddech); tato doba se započítává do pracovní doby (placená přestávka). V DPO se toto
ustanovení ZP vztahuje na zaměstnance v dopravě (řidiče MHD, dopravní dispečery,
elektrodispečery, výpravčí a dělníky v dopravě - manipulanty).
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Bezpečnostní přestávka

Má-li zaměstnanec (mimo ŘMHD) při výkonu práce právo na bezpečnostní přestávku podle
zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb.),
započítává se tato přestávka do pracovní doby (placená přestávka).
Bezpečnostní přestávka řidičů MHD se řídí Nařízením vlády č. 589/2006 Sb. O čerpání
bezpečnostní přestávky musí být vedena evidence.

II.5.6

Doba na očistu a doba na převlečení

II.5.6.1

Doba na očistu

Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům, u kterých to vyžadují podmínky výkonu práce, dobu
na očistu. Doba na očistu bude poskytována v nezbytném rozsahu, maximálně však v délce
10 minut před koncem pracovní doby. Délku doby na očistu určuje svým rozhodnutím
vedoucí příslušného odboru, resp. vedoucí úseku.
Doba potřebná k osobní očistě po skončení práce se započítává do pracovní doby. Doba
určená na očistu bude uvedena na formuláři “Seznámení s pracovní dobou“ nebo bude
v útvaru uložen seznam zaměstnanců s nárokem, podepsaný vedoucím odboru,
resp. vedoucím úseku.
II.5.6.2

Doba na převlečení

Doba převlečení před zahájením práce a doba převlečení po skončení práce se do pracovní
doby nezapočítává.

II.5.7

Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami a v týdnu

Doba odpočinku je doba, která není pracovní dobou, během níž může zaměstnanec volně
nakládat se svým časem.
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami je doba odpočinku, kterou je zaměstnavatel
povinen zaměstnanci poskytnout mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny
v průběhu 24 hodin po sobě jdoucích.
Nepřetržitý odpočinek v týdnu je doba odpočinku, kterou je zaměstnavatel povinen
zaměstnanci poskytnout během každého období sedmi po sobě jdoucích dnů.
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami a v týdnu zaměstnanců s nerovnoměrně
rozvrženou PD v dopravě (řidiči MHD, dopravní dispečeři, elektrodispečeři a výpravčí)
se řídí ustanoveními Nařízení vlády č. 589/2006 Sb.
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami a v týdnu pro ostatní zaměstnance neuvedené
v předcházejícím odstavci se řídí § 90 a § 92 ZP.
Zaměstnanci, který se vrátil z pracovní cesty po 24. hodině, se poskytne nezbytný odpočinek
od skončení této pracovní cesty do nástupu do práce po dobu 8 hodin, a pokud tato doba
spadá do pracovní doby zaměstnance, započítává se jako výkon práce.
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Práce ve dnech pracovního klidu a práce ve svátek

Dny pracovního klidu jsou dny, na které připadá:
 nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu,
 svátky.
Práci ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit jen výjimečně.
V den nepřetržitého odpočinku v týdnu může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon
těchto nutných prací, které nemohou být provedeny v pracovních dnech:
a) naléhavé opravné práce,
b) nakládací a vykládací práce,
c) inventurní a závěrkové práce,
d) práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu,
e) při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech,
f) práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích,
kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva,
g) práce v dopravě,
h) krmení a ošetřování zvířat.
Ve svátek může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen:
 výkon prací, které je možné zaměstnanci nařídit ve dnech nepřetržitého odpočinku
v týdnu podle předcházející věty - body a) až h),
 práce v nepřetržitém provozu (jakoukoliv práci),
 práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele.

II.5.9
Rozvržení pracovní doby
Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel. 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 je zaměstnavatel povinen předem projednat
s odborovou organizací. Pokud jsou opatření týkající se hromadné úpravy pracovní doby,
nařízení práce ve dnech pracovního klidu a práce přesčas upravena v kolektivní smlouvě,
nevyžaduje se k jejich uplatnění další projednání s odborovou organizací.
II.5.9.1

Rovnoměrné rozvržení pracovní doby

Při rovnoměrném rozvržení pracovní doby musí být délka pracovní doby v jednotlivých
týdnech po sobě jdoucích vždy stejná, tzn., že na každý týden má zaměstnanec rozvržen
stejný počet hodin, přičemž v rozvrhu může být délka směny maximálně 12 hodin a zároveň
musí být dodrženy odpočinky (tj. nepřetržitý odpočinek mezi směnami a nepřetržitý
odpočinek v týdnu).
II.5.9.2

Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Nerovnoměrným rozvržením pracovní doby je rozvržení, při kterém zaměstnavatel
nerozvrhuje rovnoměrně na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě
kratší pracovní dobu, s tím, že průměrná týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout stanovenou
týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, za období sjednané v kolektivní
smlouvě. Jednotlivým zaměstnancům určuje nerovnoměrné rozvržení pracovní doby vedoucí
organizačního útvaru podle potřeb provozu. Průměrná týdenní pracovní doba bez práce
přesčas nesmí při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny v rozvrhu
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směn přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu za období sjednané v kolektivní smlouvě
(v DPO za měsíc u řidičů MHD a za čtvrtletí u ostatních profesí).
U zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou PD v dopravě (řidiči MHD, dopravní dispečeři,
elektrodispečeři a výpravčí) může činit délka směny nejvýše 13 hodin. Délka směny tohoto
zaměstnance pracujícího v noční době může činit nejvýše 10 hodin během 24 hodin po sobě
jdoucích. (podle § 16 nařízení vlády č. 589/2006 Sb.).
U ostatních zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou PD, neuvedených v předcházejícím
odstavci, nesmí délka směny přesáhnout 12 hodin.
Pro zaměstnance s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou je vedoucí organizačního útvaru
nebo jím pověřený zaměstnanec povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní
doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance proti podpisu nejpozději
2 týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena (měsíc resp. čtvrtletí),
pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení (na základě písemné dohody
s jednotlivými zaměstnanci).
Lhůtu podle předcházející věty nemusí vedoucí organizačního útvaru nebo jím pověřený
zaměstnanec dodržet v případě nástupu nového zaměstnance a u zaměstnance, který nastoupí
do práce po absenci, u které nebylo možné určit přesný konec 2 týdny předem (např.
u nemocenské). V takovém případě bude rozvrh týdenní pracovní doby vypracován
nejpozději v den nástupu do práce a zaměstnanec s ním bude seznámen před zahájením práce.
Tento rozvrh musí být uložen a archivován příslušným organizačním útvarem,
kde se nerovnoměrně rozvržená PD uplatňuje.
Písemný rozvrh TPD pro řidiče MHD, dopravní dispečery, elektrodispečery a výpravčí musí
respektovat ustanovení vládního nařízení č.589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava
pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.
Písemný rozvrh TPD pro ostatní zaměstnance musí vyhovovat ustanovením zákoníku práce.
U nerovnoměrného rozvržení PD se formulář „Seznámení s pracovní dobou“ zaměstnancům
nepředává.
II.5.9.3

Pružná pracovní doba

Pružnou pracovní dobou se rozumí takové rozvržení pracovní doby, při němž zaměstnavatel
nestanoví přesný začátek a konec pracovní doby. Zaměstnanec si po dohodě s příslušným
vedoucím organizačního útvaru volí sám začátek a konec směn, přičemž je povinen
v příslušném kalendářním měsíci odpracovat stanovenou měsíční pracovní dobu a musí splnit
níže uvedené podmínky:
a) být přítomen na pracovišti v základní pracovní době,
b) být přítomen na pracovišti i v době volitelné pracovní doby, pokud to vyžaduje
charakter práce nebo určí příslušný přímý nadřízený.
K případnému výkonu práce přesahujícímu při uplatnění pružné pracovní doby délku měsíční
pracovní doby se nepřihlíží, pokud nejde o nařízenou nebo sjednanou práci přesčas nebo
o povolené napracování neodpracované části pracovní doby (v systému BIS vykázáno
v tzv. saldu).
Zaměstnanec nesmí vykonávat práci mimo denní pracovní dobu (6:00 – 18:00 hod.), pokud
nejde o práci přesčas nebo o napracování neodpracované části pracovní doby.
Uplatnění pružné pracovní doby pro pracovní místo, kde ještě pružná pracovní doba povolena
není, navrhuje příslušný vedoucí organizačního útvaru na formuláři “Seznámení s pracovní
dobou“. Vystavením nového „Seznámení s pracovní dobou“ s jiným pracovním režimem
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je zrušena platnost pružné pracovní doby pro toto pracovní místo. Uplatnění a zrušení pružné
pracovní doby schvaluje příslušný vedoucí odboru a v případě, že příslušný organizační
útvar není podřízen odboru, schvaluje návrh podle tohoto bodu vedoucí příslušného úseku
svým podpisem na formuláři „Seznámení s pracovní dobou“.
Vedoucí organizačních útvarů zajišťující provozní styk se zaměstnanci a veřejností
jsou povinni v režimu pružné pracovní doby zajistit provoz útvaru vždy v době
od 7:00 o 15:00 hodin.
Překážky v práci při pružné pracovní době

Překážky v práci na straně zaměstnance se při uplatnění pružné pracovní doby posuzují jako
výkon práce pouze v rozsahu, ve kterém nezbytně zasáhly do základní pracovní doby
(nejvýše 5 hodin). V rozsahu, v němž zasáhly do volitelné pracovní doby, se posuzují jako
omluvené, nikoliv však jako výkon práce, a neposkytuje se za ně náhrada mzdy. Věta první
a druhá neplatí v případě dočasné pracovní neschopnosti, kdy se zaměstnanci poskytuje
náhrada mzdy (§ 192 ZP).
Pokud právní předpis u překážek v práci na straně zaměstnance stanoví přesnou délku 2)
nezbytně nutné doby, po kterou zaměstnanci přísluší pracovní volno, posuzuje se jako výkon
práce celá tato doba. Za dobu jednoho dne se přitom považuje doba odpovídající délce
sjednané pracovní doby v pracovní smlouvě příslušného zaměstnance.
Překážky v práci na straně zaměstnavatele se posuzují jako výkon práce v rozsahu průměrné
délky směny vyplývající ze sjednané stanovené týdenní pracovní doby v pracovní smlouvě
příslušného zaměstnance.
Jestliže zaměstnanec v průběhu kalendářního měsíce pracoval nad rozsah stanovené měsíční
pracovní doby s tím, že ke konci měsíce pracovní dobu vyrovná, avšak pro omluvené
překážky v práci nebo nemoc tak nemohl učinit, může mu přímý nadřízený odpovídající délku
pracovní doby (přesahující stanovenou měsíční pracovní dobu) převést a započíst do pracovní
doby pouze v následujícím kalendářním měsíci. Převést lze pouze pracovní dobu přesahující
jednu celou hodinu (k překročení stanovené týdenní pracovní doby do 60 minut
v jednotlivých měsících se nepřihlíží). Písemný záznam o převodu musí být založen
u podkladů pro zpracování mzdy zaměstnance za příslušný měsíc, kdy k překročení došlo.
Protože se však nejedná o nařízenou ani sjednanou práci přesčas, nepřísluší za tuto dobu
příplatek za práci přesčas.
Jestliže zaměstnanec neodpracoval stanovenou měsíční pracovní dobu, protože mu v tom
bránily překážky v práci na jeho straně, je povinen tuto neodpracovanou část pracovní
doby napracovat nejpozději v době do konce příštího kalendářního měsíce, pokud
se zaměstnavatelem nedohodl jinou dobu napracování. O napracování musí být učiněn
záznam v dokladu evidence pracovní doby (v elektronické podobě do Poznámky
v systému BIS, v listinné např. na formuláři „Docházka osoby“ vytištěném ze systému
BIS, v Knize příchodů a odchodů apod.). Pokud si zaměstnanec neodpracovanou část
pracovní doby nenapracoval, budou mu chybějící hodiny do splnění stanovené týdenní
pracovní doby vykázány jako omluvená překážka v práci na straně zaměstnance bez náhrady
mzdy (neplacené volno).

2

) Přesnou délkou se rozumí např. 3 dny na vlastní svatbě, tj. 3 x 7,5 hodin u zaměstnanců se stanovenou týdenní
pracovní dobou 37,5 hodin nebo 1 den na pohřeb, dárcovství krve, činnost členů odborových orgánů.
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Napracování pracovního volna poskytnutého zaměstnanci s pružnou pracovní dobou na jeho
žádost

V režimu pružné pracovní doby je napracování možné pouze v pracovních dnech
a pouze ve volitelné pracovní době.
Kdy se pružná pracovní doba neuplatní:

a) Při pracovní cestě zaměstnanců, kdy je začátek a konec pracovní doby stanoven
v „Příkazu k pracovní cestě“,
b) při nutnosti zabezpečení naléhavého pracovního úkolu ve směně, jejíž začátek a konec
stanovil pevně přímý nadřízený,
c) brání-li jejímu uplatnění provozní důvody, přímý nadřízený je v takovém případě
povinen stanovit předem začátek a konec pracovní doby,
d) v době důležitých osobních překážek v práci, po kterou zaměstnanci přísluší náhrada
mzdy podle § 192 ZP nebo peněžité dávky podle předpisů o nemocenském pojištění.
V případech stanovených pod písm. a) – d) tohoto bodu se do celkového rozsahu pracovní
doby v daném kalendářním měsíci započte doba v rozsahu průměrné délky směny
odpovídající délce sjednané pracovní doby v pracovní smlouvě příslušného zaměstnance
(7,5 hodiny; u kratší pracovní doby, tzv. zkráceného úvazku, doba kratší).

II.5.10

Způsob seznámení zaměstnance se stanovenou pracovní dobou

Rozvržení týdenní pracovní doby je zaměstnanci s rovnoměrným a pružným rozvržením
pracovní doby stanoveno na formuláři „Seznámení s pracovní dobou“. Vedoucí
organizačních útvarů jsou povinni vystavit tento dokument a předat zaměstnanci osobně
proti podpisu vždy při uzavření pracovního poměru nejpozději v den nástupu do práce,
při každém převedení zaměstnance na jiný útvar v průběhu pracovního poměru („převodka“)
a při každé změně původního rozvržení PD.
Tam, kde je zaměstnancům stanovena pracovní doba pro rovnoměrné a pružné rozvržení
formou vnitropodnikové normy, postačí prokazatelné seznámení s normou. „Seznámení
s pracovní dobou“ není potřeba zaměstnanci předávat.
Každý zaměstnanec zodpovědný za evidenci pracovní doby a za zpracování mzdy musí mít
u sebe založeny formuláře „Seznámení s pracovní dobou“ nebo prokazatelné seznámení
s normou o pracovní době všech aktivních zaměstnanců, i zaměstnanců, kteří už v útvaru
nepracují, protože byli převedeni na jiný útvar. Kopii předají při převodu zaměstnance
v průběhu pracovního poměru na útvar, kde byl zaměstnanec převeden. Originál si ponechají
minimálně 3 roky (promlčecí doba podle zákoníku práce). Originál se archivuje v souladu
s platnými ustanoveními zákona o účetnictví, spisového a skartačního řádu DPO. Pokud
je doklad potřebný k soudnímu jednání, určí dobu archivace vedoucí oddělení Právní .

II.5.11

Pracovní doba u příležitostné dopravy osob („zájezdová doprava“)

Doba čekání v průběhu zájezdu se posuzuje jako výkon práce, tzn., že se započítává
do pracovní doby řidiče autobusu, přičemž je nutno dodržet ustanovení obecně závazných
právních předpisů o pracovní době a době odpočinku mezi dvěma směnami a v týdnu.
Celodenní čekání na místě pobytu se řidiči autobusu vykazuje jako výkon práce v rozsahu
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8 hodin denně v souladu s § 210 ZP. Pokud řidič autobusu v 1 dni čeká a současně pracuje,
vykazuje se rovněž 8 hodin výkonu práce. Pokud by řidič autobusu pracoval v 1 dni více
jak 8 hodin, započte se do výkonu celá tato doba.

II.5.12

Začátek a konec pracovní doby - obecná ustanovení

Začátek a konec pracovní doby (čas v hodinách a minutách) a rozvrh pracovních směn (které
dny) stanoví zaměstnavatel.
Zaměstnanec je povinen být na začátku pracovní doby již na svém pracovišti a odcházet
z něho až po skončení pracovní doby. Případný nenařízený nebo nedohodnutý výkon práce
před stanoveným začátkem pracovní doby nebo po stanoveném konci pracovní doby
se do pracovní doby nezapočítává.
Pokud se v organizačním útvaru provozuje prodej pro veřejnost či zaměstnance DPO,
určuje prodejní dobu vedoucí příslušného organizačního útvaru.

II.5.13

Kontrola dodržování a využívání pracovní doby

Všichni vedoucí zaměstnanci DPO (vč. vedoucích čet) nebo zaměstnanci jimi pověření mají
povinnost kontrolovat přítomnost podřízených zaměstnanců na pracovišti a mají odpovědnost
za správné a účelné využívání pracovní doby.

II.5.14

Napracování volna na žádost zaměstnance

Napracování volna poskytnutého zaměstnanci na jeho žádost je možné konat pouze
v pondělí až pátek a mimo dny na které připadá svátek. U rovnoměrného a nerovnoměrného
rozvržení pracovní doby může zaměstnanec napracovávat před stanoveným začátkem
pracovní doby nebo po stanoveném konci pracovní doby, u pružné pracovní doby
je napracování možné pouze ve volitelné pracovní době.

II.5.15

Výměna delší směny za kratší na žádost řidiče MHD

V případě, že řidič MHD požádá o výměnu delší směny za kratší nebo zkrácení své
plánované směny podle rozvrhu a ze strany zaměstnavatele mu bude vyhověno, musí
neodpracovanou část stanovené týdenní pracovní doby napracovat. Směna předem dohodnutá
pro napracování pracovního volna poskytnutého na žádost zaměstnance se stává součástí
rozvrhu týdenní pracovní doby.

II.5.16

Doba cesty od čidla systému BIS na pracoviště a zpět

Zaměstnanec je povinen označit průchod E - kartou na snímači před stanoveným
začátkem o tolik minut, kolik minut trvá cesta od snímací jednotky systému BIS
na pracoviště a převlečení do pracovního oděvu a po stanoveném konci pracovní doby
o tolik minut, kolik trvá převlečení a cesta z pracoviště k snímací jednotce systému BIS.
Tuto dobu určí vedoucí organizačního útvaru u zaměstnanců s rovnoměrně rozvrženou
a pružnou PD na formuláři „Seznámení s pracovní dobou“, u zaměstnanců s nerovnoměrně

Název normy: Pracovní doba v Dopravním podniku Ostrava a.s.
Kategorie a číslo normy: Směrnice – úsek Ekonomického náměstka č. 3/2012

Strana: 23 / 30

rozvrženou PD na formuláři v legendě „Rozvrhu stanovené pracovní doby“ (na rozpisu
pracovních směn) nebo bude v útvaru uložen samostatný seznam zaměstnanců s uvedením
doby označování.

II.5.17

Omluvený opožděný příchod a předčasný odchod

Omluvený opožděný příchod na pracoviště, omluvený předčasný odchod z pracoviště,
omluvené překročení stanovené pracovní přestávky na jídlo a oddech a povolené přerušení
práce je zaměstnanec povinen si napracovat.

II.5.18

Neomluvený opožděný příchod a předčasný odchod

Neomluvený opožděný příchod na pracoviště, neomluvený předčasný odchod z pracoviště,
neomluvené překročení stanovené pracovní přestávky na jídlo a oddech a nepovolené
přerušení práce bude posuzováno jako porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci se všemi důsledky. Lze to posoudit
současně jako neomluvené zameškání práce.
II.5.19

Neomluvené zameškání kratších částí směn

Neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn se sčítají a dosáhnou-li jedné
pětiny stanovené týdenní pracovní doby zaměstnance, jedná se o neomluvenou směnu. O tom,
zda jde o neomluvené zameškání práce, rozhoduje příslušný vedoucí zaměstnanec
po projednání s příslušným odborovým orgánem.

II.5.20

Vyřizování soukromých věcí

Vyřizování soukromých věcí v pracovní době a soukromé návštěvy mohou být uskutečněny
pouze se souhlasem přímého nadřízeného a za podmínky, že se jedná o neodkladnou
záležitost, která nemůže být vyřízena mimo pracovní dobu, a nebrání-li tomu vážné provozní
důvody. Zásadně musí být tato doba napracována.

II.5.21

Povolený způsob opravy údajů v dokladech evidence pracovní doby

V dokladech evidence pracovní doby může provádět opravy jen příslušný vedoucí útvaru
nebo jím pověřený zaměstnanec podle pokynů přímého nadřízeného.
V listinné podobě se provádí oprava v souladu se zákonem o účetnictví škrtnutím původního
údaje tak, aby byl původní údaj čitelný a vepsáním nového údaje. Kdo údaj opravil, vepíše
k novému údaji datum opravy a připojí svou parafu.
V elektronické podobě se provádí oprava přepisem původního údaje. Pokud informační
systém (IS HELIOS, IS KORUND, IS BIS apod.) umožňuje záznam poznámek, je pověřený
zaměstnanec provádějící opravu povinen zapsat poznámku, ve které uvede původní
a opravený údaj, datum a své jméno. Poznámku není nutno psát v případě, že informační
systém automaticky eviduje původní a opravený údaj a jméno, kdo opravil.
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Jakékoliv opravy a úpravy dokladů evidence pracovní doby bez schválení příslušného
přímého nadřízeného a neoprávněný vstup a zásah do systému, neoznačování příchodů
a odchodů z pracoviště, zjištěné zneužití docházkových systémů, nebo uvedení nesprávných
údajů apod. bude posuzováno jako porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

II.5.22

Právo zaměstnance nahlížet do své evidence pracovní doby

Na žádost zaměstnance je přímý nadřízený povinen umožnit zaměstnanci nahlédnout do jeho
vlastní evidence pracovní doby a pořizovat si z ní výpisy, popřípadě stejnopisy. Zaměstnanci
nelze poskytnout informaci o evidenci pracovní doby jiných zaměstnanců.

II.5.23

Spolupráce zaměstnance při evidenci pracovní doby

Zaměstnanec je povinen spolupracovat se zaměstnavatelem při pořizování evidence pracovní
doby. Porušení této povinnosti je považováno za méně závažné porušení povinnosti
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.

II.5.24

Pracovní cesta

Pracovní cesta je časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce
mimo sjednané místo výkonu práce uvedené v pracovní smlouvě.
Výkonem práce na pracovní cestě se myslí činnosti, které má zaměstnanec sjednány
v pracovní smlouvě, tzn. práce stejného druhu, jaké vykonává na svém pracovišti a které
má stanoveny v popisu pracovní náplně.
Výkonem práce na pracovní cestě je také školení (účast na semináři) za účelem prohloubení
či udržení a obnovení kvalifikace nezbytné k výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě,
zaškolení či zaučení zaměstnance vstupujícího do zaměstnání bez kvalifikace, pokud se konají
mimo sjednané místo výkonu práce uvedené v pracovní smlouvě.
O pracovní cestu se nejedná, koná-li se školení (seminář), zaškolení či zaučení mimo areál
DPO, přičemž místem konání je území patřící do místa výkonu práce podle pracovní
smlouvy.
Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci nebo se školí podle pokynů přímého nadřízeného,
který ho na pracovní cestu vyslal. Pracovní cestu nařizuje přímý nadřízený na formuláři
„Příkaz k pracovní cestě“, přičemž určí místo nástupu, místo výkonu práce, dobu trvání,
způsob dopravy a ubytování, ukončení pracovní cesty, účel pracovní cesty, tj. stručný popis
práce na pracovní cestě, stanoví začátek a konec pracovní doby na pracovní cestě
s přihlédnutím k hospodárnosti. Začátek a konec pracovní doby vepíše přímý nadřízený
na formuláři „Příkaz k pracovní cestě“ do kolonky „Pravidelná pracovní doba“. Formulář
je k dispozici na Intranetu ve složce Dokumenty\Šablony DPO\Ekonomika a finance\Cestovní
náhrady.
Při pracovní cestě je stanoven začátek pracovní doby obvykle na 7:00 hodin a konec pracovní
doby obvykle na 15:00 hodin. Pokud to je z provozních důvodů nebo kvůli hospodárnému
rozvržení PD nutné nebo je předem znám začátek a konec práce či školení, může příslušný
přímý nadřízený v příkazu k pracovní cestě stanovit jiný začátek a jiný konec (jiný než 7:00
a jiný než 15:00 hod.).
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Práce přesčas na pracovní cestě
Koná-li zaměstnanec na pracovní cestě práci na příkaz nebo se souhlasem zaměstnavatele
nebo se na pracovní cestě školí před stanoveným začátkem nebo po stanoveném konci
pracovní doby příp. ve dni volna3), jedná se o práci přesčas.

II.5.25

Zaokrouhlování odpracované doby

Zaokrouhlování odpracované doby se řídí podle § 141 odst. 2 zákoníku práce: Mzda, plat
a jejich jednotlivé složky stanovené, sjednané nebo určené za hodinu práce přísluší
zaměstnanci i za zlomky hodin, které odpracoval v období, za které se mzda nebo plat
poskytuje.
U zaměstnanců s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, kterým nebyla nařízena ani s nimi
nebyla sjednána práce přesčas, se eviduje přesně 7,5 hodiny denně (u zaměstnanců
se stanovenou týdenní pracovní dobou 37,5 hodin), resp. 8 hodin (u zaměstnanců se
stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin) příp. méně u kratší PD.
Zaměstnancům s pružnou pracovní dobou se sčítají nezaokrouhlené denní časy (sčítají
se i minuty).
U zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou s různou délkou směn
v jednotlivých dnech, kterým nebyla nařízena ani s nimi nebyla sjednána práce přesčas,
se eviduje přesně tolik hodin, kolik je stanoveno v rozvrhu týdenní pracovní doby.
Pokud je konána práce přesčas, sčítají se jen ty minuty, které jsou označeny jako „uznaná
práce přesčas“ (schválená) přímým nadřízeným. Pokud přímý nadřízený nařídí nebo sjedná
práci přesčas předem na konkrétní počet celých hodin (resp. půlhodin či čtvrthodin),
zaeviduje se v systému BIS tato doba (např. 3:30 hod. v BIS, tj. 3,5 hodiny v IS HELIOS
nebo 6:15 hod. v BIS, tj. 6,25 hodin v IS HELIOS apod.) a k minutám přítomnosti
na pracovišti nad rámec sjednané či nařízené doby práce přesčas se pak nepřihlíží.

II.5.26

Nastavení šablon v systému BIS

Nastavení šablon a změny parametrů šablon v systému BIS provádí pověřený zaměstnanec
oddělení Mzdy. Výjimečně může nastavit šablonu pověřený zaměstnanec oddělení Systémová
podpora, jen pokud to povolí výše uvedený pověřený zaměstnanec oddělení Mzdy
(prostřednictvím emailu), bez tohoto povolení nelze provést žádnou změnu nebo vytvořit
novou šablonu. O povolení přístupu pro nastavení šablon dalším uživatelům docházkového
systému BIS spolurozhodují pověřený zaměstnanec oddělení Mzdy a pověřený zaměstnanec
odboru Rozvoj systému řízení a správa ICT.

3

) „Dny volna“ jsou podle § 91 ZP „dny pracovního klidu“. U zaměstnance s pracovní dobou pondělí až pátek jsou to
soboty, neděle a svátky, které připadnou na po-pá, u zaměstnance s rozvrhem nerovnoměrné pracovní doby jsou to
turnusová volna, tzn. dny, kdy nemá naplánovanou směnu v Rozvrhu TPD.

Název normy: Pracovní doba v Dopravním podniku Ostrava a.s.
Kategorie a číslo normy: Směrnice – úsek Ekonomického náměstka č. 3/2012

II.5.27

Strana: 26 / 30

Evidence a vykazování NV v systému BIS a v IS HELIOS

Následující ustanovení platí pro dělníky a THZ, neplatí pro řidiče MHD.
a) Pokud byly hodiny odpracovány nad stanovenou týdenní pracovní dobu a bylo
uskutečněno čerpání náhradního volna (dále též NV) za tyto hodiny, musí se evidovat NV
v systému BIS a v IS HELIOS se musí vykázat nadpracování a výběr NV v pořadači
„Směny a absence“.
b) NV musí být vypsáno a schváleno na každé pracovní volno, které je přímým nadřízeným
schváleno a čerpáno za hodiny odpracované nad stanovenou týdenní pracovní dobu,
tj. i v případě, kdy zaměstnanec DPO odchází z pracoviště dříve nebo přichází
na pracoviště později z důvodu jízdy v MHD v rámci dohody o pracovní činnosti (nestačí
vypsání poznámky v systému BIS nebo v listinné podobě na dokladu přítomnosti),
přičemž platí ustanovení bodů a).

II.5.28

Způsob vypisování dokladu k NV

Aby byl doklad k NV pro kontrolní orgány průkazný a jednoznačný, je nutno při vypisování
náhradního volna na dovolenkovém lístku uvést počet hodin a datum, kdy je NV čerpáno,
dále počet hodin a datum, za které je NV čerpáno (kdy a za kdy). Údaje je možné uvést
do volných kolonek nebo na druhou stranu dokladu.
NV může být výjimečně zapisováno i na jiný doklad, než dovolenkový lístek (kniha, sešit,
apod.), ale tento jiný doklad musí obsahovat tyto údaje:
 název a číslo útvaru,
 jméno a příjmení,
 podpis zaměstnance,
 podpis přímého nadřízeného, který je oprávněn schvalovat NV,
 údaje uvedené v první větě.

II.5.29

Výjimky u dokladů evidence pracovní doby

Dnem účinnosti této směrnice se ruší veškeré výjimky pro doklady přítomnosti zaměstnance
na pracovišti, ze kterých není možné jednoznačně určit příchod, odchod a opuštění pracoviště
v pracovní době.

II.5.30

Hromadné seznámení s pracovní dobou formou Pokynu

Organizační útvary mohou nahradit formulář „Seznámení s pracovní dobou“ Pokynem,
se kterým budou zaměstnanci prokazatelně seznámeni (forma hromadného seznámení
se stanovenou pracovní dobou prostřednictvím vnitropodnikové normy). Zpracovatel Pokynu
je povinen zaslat návrh této normy k připomínkování na oddělení Mzdy.
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Vlastní vnitropodnikové normy útvarů k pracovní době

Počínaje dnem účinnosti této směrnice nesmí organizační útvary vydávat vlastní normu, která
by měnila ustanovení této směrnice.

II.5.32

Uvolňování členů odborové organizace

a) K výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném
zájmu využívají zaměstnanci především svého volného času.
b) Mezi jiné úkony v obecném zájmu podle § 203 zákoníku práce (dále též ZP) patří
i činnost pro odborovou organizaci. Pokud vznikne potřeba vykonávat činnost
pro odborovou organizaci v pracovní době, tzn., že příslušnou činnost nelze provést
mimo pracovní dobu, zaměstnanci přísluší k tomuto účelu pracovní volno v nezbytně
nutném rozsahu.
c) Pracovní volno s náhradou mzdy přísluší k výkonu funkce člena orgánu odborové
organizace v souladu § 203 odst. 2 písm. a) ZP.
d) Jestliže je členu odborové organizace poskytnuto pracovní volno k výkonu jiné
odborové činnosti, zejména k účasti na schůzích, konferencích nebo sjezdech, je tato
doba považována za překážku v práci na straně zaměstnance v souladu s § 203 odst.
2 písm. b) ZP. V tomto případě zaměstnanci přísluší pracovní volno bez náhrady
mzdy (podle § 200 a § 203 odst. 2 písm. b) věty druhé ZP).
e) V souladu s § 97 odst. 2 ZP při překážkách v práci na straně zaměstnance podle
předchozích odstavců c) a d) při pružném rozvržení pracovní doby se posuzuje jako
výkon práce celá doba, která je uvedena na „Potvrzení účasti“.
f)

Pracovní volno s náhradou mzdy přísluší zaměstnanci k účasti na školení pořádaném
odborovou organizací v rozsahu maximálně 5 pracovních dnů v kalendářním roce
v souladu s § 203 odst. 2 písm. c) ZP, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Za dobu
1 pracovního dne se u nerovnoměrného rozvržení pracovní doby považuje doba
odpovídající počtu hodin podle „Rozvrhu pracovních směn“. U rovnoměrného rozvržení
pracovní doby se za dobu 1 dne považuje doba odpovídající počtu hodin stanovených
na formuláři „Seznámení s pracovní dobou“. U pružného rozvržení pracovní doby
se za dobu 1 pracovního dne považuje doba odpovídající průměrné délce směny
vyplývající ze stanovené týdenní pracovní doby nebo z kratší pracovní doby, sjednané
v pracovní smlouvě.

g) Pro činnosti uvedené v § 203 odstavci 2 písm. b) a c) ZP může být zaměstnanci
poskytnuto pracovní volno jen na základě dokladu „Potvrzení účasti“ schváleného
podpisem přímého nadřízeného. Formulář „Potvrzení účasti“ je k dispozici u předsedů
a místopředsedů odborových organizací, vystavuje a podepisuje ho předseda příp.
místopředseda odborové organizace, který jej předá uvolňovanému zaměstnanci.
Na formuláři „Potvrzení účasti“ bude uvedeno jméno, příjmení, osobní číslo, datum
a čas (hodiny od - do) výkonu odborové činnosti a o jakou činnost se jedná, aby bylo
možné jednoznačně určit charakter nároku na pracovní volno bez náhrady mzdy nebo
pracovní volno s náhradou mzdy podle § 203 odstavci 2 písm. b) a c) ZP. „Potvrzení
účasti“ je zároveň dokladem pro evidenci pracovní doby podle § 96 ZP.
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h) V souladu s ust. § 206 je zaměstnanec povinen předložit svému vedoucímu nebo jím
pověřenému přímému nadřízenému „Potvrzení účasti“ bezodkladně poté, kdy se o této
skutečnosti dozví, nejméně 3 týdny předem, je-li mu existence překážky v práci v této
lhůtě již známa tak, aby za něj mohl příslušný vedoucí organizačního útvaru nebo jím
pověřený přímý nadřízený zajistit včas pracovní náhradu a bylo možné splnit zákonnou
dobu pro změnu rozvrhu pracovních směn.
i)

Pro označení odborové činnosti s nárokem na náhradu mzdy se v docházkovém systému
IS BIS použije kód nepřítomnosti s názvem „Překáž. zaměstnance“ se zkratkou „§“.
Pro odborovou činnost bez nároku na náhradu mzdy se použije kód nepřítomnosti
„Neplacené volno“ se zkratkou „Nepl.V“ (činnost podle odst. d).

j)

Pro účely kontroly doby přítomnosti na místě výkonu odborové činnosti jsou řidiči
MHD povinni označovat se E-kartou na čidle systému BIS, ale jen příchod a odchod
v místě konání odborové činnosti (např. při jednání ZV na čidle v budově ředitelství).
Při příchodu označí na klávesnici druh přerušení „Překáž. zaměstnance“ se zkratkou
„§“. Řidiči MHD mají dále povinnost uvést v Jízdním výkaze v Poznámce dobu
opuštění vozidla a dobu zpětného nástupu do vozidla (hod:min) s uvedením důvodu
„Práce pro odbory“. Na základě údajů v „Potvrzení účasti“, údajů v systému BIS
a údajů v Jízdním výkaze rozhodne o době překážky v práci pro výpočet náhrady mzdy
příslušný službyvedoucí a zadá ji v modulu „Výkony dopravy“ v IS HELIOS.
O sporných případech rozhodne s konečnou platností vedoucí dopravního střediska.
Pokud bude součet doby práce a doby překážky v práci menší, než plánovaný výkon
směny, je řidič MHD povinen chybějící dobu napracovat po dohodě se službyvedoucím.

k) Jestliže je zaměstnanec pozván k účasti na jednání odborového orgánu, které připadne
do doby jeho pracovního volna a ještě téhož dne má naplánovanou řádnou pracovní
směnu, je jeho povinností nastoupit k výkonu této směny.
II.5.33

Evidence stávky

Doba stávky je podle § 22 zákona o kolektivním vyjednávání č. 2/1991 Sb., v platném znění,
započitatelná do výkonu, ale nepřísluší za ni mzda ani náhrada mzdy. Totéž platí i u stávky,
která se netýká kolektivního vyjednávání, ale je vyhlášena na základě Listiny základních práv
a svobod, např. při generální celostátní stávce vyhlášené centrálou odborové organizace nebo
při stávce proti vládním reformám. Dobu stávky nemusí zaměstnanec napracovávat a účast
ve stávce nemusí písemně dokladovat.
Za dobu účasti zaměstnance ve stávce je považována doba připadající do stanovené (povinné)
pracovní doby, kterou zaměstnanec neodpracoval, pokud tuto absenci nezdůvodnil a zároveň
neprokázal jiným zákonem stanoveným způsobem (pracovní neschopnost, překážka v práci
podle § 200 a násl. zákoníku práce ad.)
Dobu práce ve dnech stávky a dobu účasti zaměstnance ve stávce určuje (potvrzuje)
s konečnou platností přímý nadřízený (vedoucí útvaru nebo jím písemně pověřený
zaměstnanec, mistr, vedoucí čety - předák).
Pro označení doby stávky se v systému BIS použije kód nepřítomnosti s názvem „Stávka“
se zkratkou „SZ“ (pro přerušení i pro celodenní nepřítomnost). Zaměstnanec s povinností
označovat se v systému BIS, který se zúčastní stávky jen po část stanovené pracovní doby,
nepřítomnost v práci v systému BIS označí. Při účasti v celodenní stávce zaměstnanec
nepřítomnost v práci neoznačuje (stejně jako u dovolené). Zaměstnancům s evidencí pracovní
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doby v Knize příchodů a odchodů, v Pracovním výkazu příp. v jiné povolené listinné podobě
označí dobu stávky jejich přímý nadřízený nebo zaměstnanec pověřený vedením evidence.
U celodenní stávky se za dobu jednoho pracovního dne u nerovnoměrného rozvržení pracovní
doby považuje doba odpovídající počtu hodin podle rozvrhu pracovních směn.
U rovnoměrného rozvržení pracovní doby se za dobu jednoho dne považuje doba odpovídající
počtu hodin stanovených na formuláři „Seznámení s pracovní dobou“. U pružné pracovní
doby se za dobu jednoho pracovního dne považuje pouze doba v rozsahu, ve kterém stávka
zasáhla do základní pracovní doby (nejvýše 5 hodin).
Doba předem nařízené nebo předem sjednané práce přesčas se do doby stávky nezapočítává.
O neomluvené zameškání práce se nejedná, pokud se zaměstnanec zúčastnil stávky a proto
v době nařízené nebo sjednané práce přesčas nepracoval.
Dělníci a THZ, kteří se zúčastnili stávky, jsou povinni podepsat doklad o přítomnosti na
pracovišti za příslušný kalendářní měsíc. Dokladem o přítomnosti na pracovišti se myslí
„Docházka osoby“ (vytištěná ze systému BIS), „Kniha příchodů a odchodů“, „Pracovní
výkaz“.

III.

Seznámení s obsahem normy

S obsahem směrnice budou seznámeni všichni zaměstnanci Dopravního podniku Ostrava a.s.
Vedoucí na všech stupních řízení jsou povinni umožnit zaměstnanci nahlížet do této směrnice.

IV.

Závěrečná ustanovení

Výjimky z působnosti této směrnice může povolit představenstvo společnosti.
Kontrolou dodržování obsahu této směrnice jsou pověřeni vedoucí všech organizačních
útvarů společnosti.
Za dodržování aktuálnosti obsahu této směrnice zodpovídá zpracovatel.
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Seznam zkratek a přílohy
Seznam zkratek
stanovená týdenní pracovní doba
týdenní pracovní doba
pracovní doba
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Bezkontaktní Identifikační Systém BIS společnosti ESKON a.s.
městská hromadná doprava
řidič MHD
zákoník práce
kolektivní smlouva
technicko-hospodářský zaměstnanec
informační systém
Okresní správa sociálního zabezpečení
oddělení Personalistika – jízdní výhody
odbor Řízení lidských zdrojů
náhradní volno

Seznam příloh

Příloha č. 1: „Vykazování absence“
Příloha č. 2: „Práce mimo pracoviště zaměstnavatele“
Příloha č. 3: „Přehled dokladů, které je nutné předkládat kontrolním orgánům“
Příloha č. 4: „Přehled ostatních dokladů, potřebných pro dokladování výpočtu mzdy“
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Vykazování absence
pro účely evidence pracovní doby, posouzení práce přesčas a pro statistické účely
(tato příloha je aktualizována průběžně, změny nejsou zveřejňovány prostřednictvím dodatků)

Kód
v IS BIS

Zkratka
v IS BIS

Kód
v IS BIS

Zkratka
v IS BIS

Kód
v číselníku
„Absence“
v IS
HELIOS

6

D

24

DOV

D

Celodenní absence

Přerušení (v hod)

Druh absence

dovolená
Kódy v IS BIS znamenají:

4

18

DOV 11

1/2 DOV

-

-

-

-

D

D

kód 6 a 24: do výkonu započten skutečný počet
hodin, ale proplaceno bude dle KS 7,30 (8) hodin,
ve statistice IS BIS se vždy odečte celý den
dovolené
přerušení s kódem 24 slouží jen pro označení před
nástupem na řádnou celodenní dovolenou,
označuje se až po stanoveném konci směny ne
dříve, v následujícím a dalších dnech se v IS BIS
automaticky generuje celodenní dovolená
nepoužívat pro dovolenou v hodinách
(v některých útvarech DPO nevkládají dovolenou
zpracovatelky mezd, ale označují si po dohodě
zaměstnanci sami
používejte jen tam, kde je to dohodnuto
kód 4: zřízeno pro 12hodinový režim vrchní
stavby v zimním období - do výkonu bude
započteno 11 hod. (2 přestávky po 30 minutách),
proplaceno dle KS 7,30 (8) hodin dovolené
kód 18: zavedeno proto, aby se ve statistice v IS
BIS odečetlo jen ½ dne D, do výkonu započtena
polovina skutečného počtu hodin, proplaceno dle
KS 3,45 (4) hodiny; u nerovnoměrného rozvržení
započtena polovina naplánovaného počtu hodin
v rozvrhu týdenní pracovní doby, proplaceny 3,45
(4) hodiny; v IS BIS je nutno polovinu hodin
zadávat; nelze zadávat půldenní dovolenou
do kódů 6, 24 a 4, protože v IS BIS by se
odečetl celý den z nároku a ne polovina (ze
salda dovolené)

Vykazování (v hod.)

Placení v souladu
s kolektivní smlouvou
a zákonnými ustanoveními

skutečný počet hodin, které
zaměstnanec zameškal

náhrada mzdy ve výši průměrného
výdělku

celá směna 7,30 (8) hod.;
u nerovnoměrného rozvržení počet hodin
odpovídající počtu hod. podle rozvrhu týdenní
pracovní doby
u kratší pracovní doby („ zkrácených úvazků“)
s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou tolik
hodin, kolik má sjednáno v pracovní smlouvě;
u kratší prac. doby s nerovnoměrným rozvržením
tolik hodin, kolik má v ten den v rozvrhu týdenní
pracovní doby

u zaměstnanců v dopravě, tj. u řidičů MHD,
dopravních dispečerů, elktro dispečerů
a výpravčích se proplácí při celodenní dovolené
průměrná délka směny, tj. 8 hodin,

zaměstnavatel určuje dovolenou v celých dnech,
jen výjimečně lze čerpat půl dne dovolené,
pokud má zaměstnanec nárok jen na poměrnou
část, kdy se nárok zaokrouhluje na půlden, tj. při
odpracování méně jak 12 měsíců, dále za
odpracované dny nebo při krácení dovolené

u ostatních zaměstnanců 7,30 hodin,
část dovolené např. 4 hod. resp. 3,75 hod., pokud
zaměstnanec čerpal půlden
u kratší pracovní doby („ zkrácených úvazků“)
se proplácí tolik hodin, kolik má zaměstnanec
sjednáno v pracovní smlouvě
u dohod o prac. činnosti určuje počet hodin
a počet dnů dovolené mzdová účtárna výpočtem
v celoročním průměru.
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Kód
v IS BIS

Zkratka
v IS BIS

Kód
v IS BIS

Zkratka
v IS BIS

Kód
v číselníku
„Absence“
v IS
HELIOS

17

MD

-

-

MD

Celodenní absence

Přerušení (v hod)

Druh absence

překážka v práci na straně
zaměstnance – mateřská nebo
rodičovská dovolená
zaměstnankyně/zaměstnanec vyňat/a
z evidenčního stavu – vynětí zajišťuje v IS
HELIOS odd. Personalistika

8

NEMOC

26

Nemoc
hod.

N

překážka v práci na straně
zaměstnance – nemocenská

Vykazování (v hod.)

skutečný počet hodin, které
zaměstnanec zameškal
u nerovnoměrného rozvržení ve dnech, kdy ještě
platí schválený rozvrh (1. měsíc u řidičů MHD
a v 1. čtvrtletí u ostatních profesí) se vykazuje
počet hodin odpovídající počtu hod. podle
rozvrhu týdenní pracovní doby ve dnech, kdy
byla směna plánována; v měsíci, kdy už není
naplánován rozvrh vždy 7,30 hod. [8 hodin
u řidičů MHD, oblastních a traťových dispečerů,
eldispečerů a výpravčích], a to v pracovní dny
pondělí až pátek podle plánovacího kalendáře

Placení v souladu
s kolektivní smlouvou
a zákonnými ustanoveními

poskytování peněžité pomoci
v mateřství a rodičovského
příspěvku (kalendářní dny)
poskytuje se po dobu 28 týdnů; porodila-li žena
2 a více dětí poskytuje se po dobu 37 týdnů

skutečný počet hodin, které
zaměstnanec zameškal

1.- 21. den přísluší náhrada mzdy
- proplácí DPO

celá směna, tj. 7,30 (8) hod. nebo v 1. dni
nemocenské její část;
u nerovnoměrného rozvržení počet hodin
odpovídající počtu hod. podle rozvrhu týdenní
pracovní doby

jen za pracovní dny, přičemž za první
3 pracovní dny náhrada mzdy nepřísluší;
pokud ale trvá „N“ 21dní a více, proplácí se
podle KS DPO náhrada mzdy i za 1.-3.
pracovní den, ale pouze poprvé v roce
(mzdová složka 333)

„N“ se vykazuje v IS BIS jen v povinných
pracovních dnech vč. svátků (u rovnoměrné PD
po-pá, u nerovnoměrné ty dny, kdy má
naplánovanou směnu v rozvrhu směn)

od. 22. dne dávky nemocenského
- proplácí OSSZ

IS HELIOS je upraven podle změny platné od
9. 10. 2009, vykazuje se však nejvýše za prvních
24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn

nemocenské dávky se proplácí
za kalendářní dny
řídí se zákoníkem práce §192-§194 a zákonem
o nemocenském pojištění
1.-21. den proplácí náhradu mzdy zaměstnavatel,
od 22.. dne proplácí dávky nemocenského OSSZ
na základě podkladů, které na OSSZ zasílá
mzdová účtárna DPO
jen 1. den v prvních 21 dnech nemocenské je
možné mít část směny odpracovanou a část
nemocenskou (tj. část mzdy a část náhrady mzdy
od zaměstnavatele)
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Kód
v IS BIS

Zkratka
v IS BIS

Kód
v IS BIS

Zkratka
v IS BIS

Kód
v číselníku
„Absence“
v IS
HELIOS

1

NEPL. V.

22

Nepl. V.

ND

Celodenní absence

Přerušení (v hod)

Druh absence

neplacené volno
o které si zaměstnanec požádal,
v IS HELIOS má tato absence název
„neplacená dovolená“, proto zkratka ND

Vykazování (v hod.)

skutečný počet hodin
celá směna, tj. 7,30 (8) hod. nebo její část;
u nerovnoměrného rozvržení počet hodin
odpovídající počtu hod. podle rozvrhu týdenní
pracovní doby
pro pružnou pracovní dobu platí:
u neplaceného volna, o které požádal
zaměstnanec, tolik hodin, kolik má sjednáno
v pracovní smlouvě

12

OČR

-

-

O

překážka v práci na straně
zaměstnance - ošetřování člena
rodiny (OČR)

skutečný počet hodin, které
zaměstnanec zameškal

v zákoně o nemocenském pojištění
se používá pojem
„podpora při ošetřování člena rodiny“

celá směna, tj. 7,30 (8) hod.; u nerovnoměrného
rozvržení počet hodin odpovídající počtu hod.
podle rozvrhu týdenní pracovní doby; u pružné
pracovní doby 7,30 hod.

Placení v souladu
s kolektivní smlouvou
a zákonnými ustanoveními

bez nároku na mzdu - neplacené
volno
pokud trvalo neplacené volno déle jak 3 dny,
hradí zaměstnanec celé zdravotní pojištění sám
ve výši 13,5% z minimální mzdy – v souladu
se zákonem a KS (do 3 dnů jen 4,5% a od 4. dne
4,5% za sebe + 9% za zaměstnavatele) zdravotní
pojištění se vyměřuje, pouze za celý den

dávky nemocenského pojištění,
které proplácí OSSZ - nenáleží u „dohod“,
proplácí se za kalendářní dny

„OČR“ se vykazuje v IS BIS jen v povinných
pracovních dnech vč. svátků (u rovnoměrné
a pružné PD po-pá, u nerovnoměrné ty dny, kdy
má naplánovanou směnu v rozvrhu směn)
v 1 dni nesmí být současně ošetřování člena
rodiny i překážka v práci „Lékař“
jen 1. den je možné mít část směny
odpracovanou a část OČR (tj. část mzda a část
dávka nemocenské)

řídí se zákonem o nemocenském pojištění,
-proplácí se max. 9 dnů (vdaný nebo ženatý
zaměstnanec)
-až 16 dnů při ošetřování dítěte osamělou
osobou,
OČR vypisuje lékař, pokud lékař uzná další
potřebu ošetřování nad 9 resp. 16 dnů, pak jde
o neplacené volno, za které ale zaměstnanec
nemusí odvádět zdravotní pojištění
pokud není vypsáno OČR, ale jen potvrzení
o doprovodu rodinného příslušníka k vyšetření
u lékaře, jde o překážku v práci podle nařízení
vlády 590/2006 (v IS BIS „Lékař“)
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Kód
v IS BIS

Zkratka
v IS BIS

Kód
v IS BIS

Zkratka
v IS BIS

Kód
v číselníku
„Absence“
v IS
HELIOS

19

SA

36

SA

SA

Celodenní absence

Přerušení (v hod)

Druh absence

překážka v práci na straně
zaměstnance – školení nebo
studium jako absence

Vykazování (v hod.)

skutečný počet hodin školení
v DPO je nutno ověřovat počet hodin školení ve
školícím zařízení,

u celodenního školení v DPO i mimo DPO tolik
pro získání kvalifikace, školení nebo studium,
hodin, kolik má sjednáno v pracovní smlouvě
které má zaměstnanec písemně dohodnuto se
zaměstnavatelem, že je v souladu s potřebou DPO
pokud školení trvá déle, než stanovený povinný
pokud není sepsán souhlas zaměstnavatele,
počet hodin v daném dni, nejde o práci přesčas,
na pracovní volno nárok není a zaměstnanec
protože se nejedná o výkon práce, ale o absenci
se školí či studuje ve svém osobním volnu
a absence vzniká jen v pracovní době, proto je
klasickým příkladem je školení v kurzu na řidiče nutno školení v rámci DPO organizovat tak, aby
tramvaje a trolejbusu prováděné v naší Autoškole součet odškolených hodin v týdnu odpovídal
týdennímu úvazku zaměstnanců

13

-

ST

-

27

29

ST

PREVP

ST

PR

§

32

§

P

náhrada mzdy ve výši průměrného
výdělku
neuplatňuje se zde zásada, že u pružné PD jen
v základní části pracovní doby, takže může být
i více jak 5 hod.
jedná se o pracovní volno podle § 205 ZP a podle
§ 231 až 235

překážka v práci na straně
zaměstnance – studijní volno
nad rámec zákoníku práce

skutečný počet hodin, které
zaměstnanec zameškal

náhrada mzdy ve výši průměrného
výdělku

žádá zaměstnanec, schvaluje zaměstnavatel podle
vnitropodnikové směrnice.
bez souhlasu zaměstnavatele není na toto
pracovní volno nárok

celá směna, tj. 7,30 (8) hod. nebo její část;
u nerovnoměrného rozvržení počet hodin
odpovídající počtu hod. podle rozvrhu týdenní
pracovní doby; pokud školení trvá více, jak
stanovený povinný počet hodin v daném dni,
nejde o práci přesčas, protože se nejedná o výkon
práce, ale o absenci – překážku v práci

podle vnitropodnikové směrnice

skutečný počet hodin potvrzený
překážka v práci na straně
zaměstnance – pracovnělékařské
lékařem
vyšetření nebo očkování související celá směna, tj. 7,30 (8) hod. nebo její část;
s výkonem práce
u nerovnoměrného rozvržení počet hodin
odpovídající počtu hod. podle rozvrhu týdenní
pracovní doby; u pružné pracovní doby 5 hodin
(jen v základní části pracovní doby)

15

Placení v souladu
s kolektivní smlouvou
a zákonnými ustanoveními

překážka v práci na straně
zaměstnance – ostatní

skutečný počet hodin, které
zaměstnanec zameškal

od 1. 1. 2007 u všech zaměstnanců
překážka v práci s náhradou mzdy
ve výši průměrného výdělku
u řidičů MHD se v IS HELIOS v Rozvrhu
týdenní pracovní doby plánuje zvl. linka/kurz

náhrada mzdy ve výši průměrného
výdělku

Celodenní absence
Kód
v IS BIS

Zkratka
v IS BIS
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Přerušení (v hod)
Kód
v IS BIS

Zkratka
v IS BIS

Kód
v číselníku
„Absence“
v IS
HELIOS

Druh absence
V IS HELIOS s názvem „Paragraf“

9

20

Lékař
dny

ŠK
VÝKON

ŠK. EU

28

30
40

38
41

Lékař
hodiny

P

ŠKPE
ŠKPR

z IS BIS
se
všechny
4 kódy
převádí
do IS
HELIOS
ŠKEU_PE
pod jeden
ŠKEU_PR
kód
SK*

46

SZ

47

SZ

SZ

Placení v souladu
s kolektivní smlouvou
a zákonnými ustanoveními

celá směna, tj. 7,30 (8) hod. nebo její část;
u nerovnoměrného rozvržení počet hodin
odpovídající počtu hod. podle rozvrhu týdenní
pracovní doby; u pružné pracovní doby 5 hodin
(jen v základní části pracovní doby)

o které překážky v práci se jedná, lze vyčíst
ze zákoníku práce, Nařízení vlády 590/2006
a KS, kde je také uvedeno, které překážky v práci
jsou s náhradou mzdy a které bez náhrady mzdy
a které se řeší formou refundace (s refundací
např. vedení dětského tábora, činnost
dobrovolných hasičů, čl. volební komise apod.)

skutečný počet hodin, potvrzený
lékařem

náhrada mzdy ve výši průměrného
výdělku

návštěva lékaře může trvat max. 1 den,
v IS BIS je možné použít buď přerušení „Lékař
hodiny“ (ve sl. 2-20) nebo „Lékař dny“, pokud
trvalo celý den (ve sl. CN1)

celá směna, tj. 7,30 (8) hod. nebo její část;
u nerovnoměrného rozvržení počet hodin
odpovídající počtu hod. podle rozvrhu týdenní
pracovní doby; u pružné pracovní doby 5 hodin
(jen v základní části pracovní doby)

v IS BIS se překážka v práci „Lékař“ eviduje
zvlášť, ale v IS HELIOS se zahrne společně
k ostatním překážkám s kódem „P“

školení jako výkon práce

skutečný počet hodin školení

přísluší mzda

v DPO ověřovat počet hodin školení ve školícím
zařízení,

jde např. o vstupní školení, pravidelná školení
řidičů, svářečů, elektrikářů, získání řidičského
oprávnění u zaměstnance, který potřebuje
oprávnění k výkonu své práce (např. na údržbě
trolejbusů k pojezdu ve vozovně, nebo revizní
technik řidičské oprávnění na tramvaj), školení
ekonomů v areálu DPO nebo mimo DPO, školení
z BP apod.

jsou to všechny ostatní zde neuvedené
překážky v práci a nerozlišené v IS BIS
zvláštním kódem (viz také neplacené
volno na str. 3)
7

Vykazování (v hod.)

překážka v práci na straně
zaměstnance – vyšetření nebo
ošetření u lékaře

potřebné k výkonu sjednané práce
kód 9: celodenní školení jako výkon práce
kód 20: celodenní školení EU
(v IS BIS do sl. CN1 – Celodenní Nepřítomnost)
kód 30 a 40: školení jako výkon práce - je nutné
zadávat pro pevnou (PE) a pružnou pracovní
dobu (PR) zvlášť; určeno pro školení trvající
méně jak celý den (v IS BIS do sl. 2-20 –
přerušení)
kód 38 a 41: školení EU je také školení jako
výkon práce, také pro PE a PR zvlášť, a musí se
vykazovat i účetně zvlášť, protože musíme
prokázat sk. náklady, které jsou hrazeny z fondů
EU; určeno pro školení trvající méně jak celý den
(v IS BIS do sl. 2-20 – přerušení)

překážka v práci na straně
zaměstnance – stávka

u celodenního školení v DPO i mimo DPO tolik
hodin, kolik má sjednáno v pracovní smlouvě
pokud školení + doba práce je větší, jak
stanovený povinný počet hodin v daném dni, jde
o práci přesčas (např. je stanoveno 7,5 hod.
a škol. trvá 9 hod., pak je 1,5 hod. prací přesčas,
anebo je odpracováno 6 hodin a školení trvá 3
hodiny, pak je 1,5 hod. prací přesčas)
* „Školení - výkon práce“ (SK) a „Školení EU výkon práce“ (SE) se rozlišuje v modulu
„Předzpracování mezd\Směny a absence“
programově po převodu z IS BIS nebo při
ručním zpracování v záložce „Mzdová forma“
(objeví se po dvojkliku na řádku zaměstnance).

skutečný počet hodin stávky, které
zasáhly do povinné části pracovní
doby zaměstnance

po převodu z IS BIS nebo po zadání v IS
HELIOS vypočte mzdu program
nejedná se o překážku v práci tak, jako u školení
SA (jako absence)

nejde o absenci, školení jako výkon práce
je zde uvedeno kvůli popisu specifické
evidence v IS BIS

není nárok (právo) na mzdu - podle
zákona o kolektivním vyjednávání,
hodiny se do výkonu započítávají

Celodenní absence
Kód
v IS BIS

Zkratka
v IS BIS
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Přerušení (v hod)
Kód
v IS BIS

Zkratka
v IS BIS

Kód
v číselníku
„Absence“
v IS
HELIOS

Druh absence

Vykazování (v hod.)

celá směna, tj. 7,30 (8) hod. nebo její část;
u nerovnoměrného rozvržení počet hodin
odpovídající počtu hod. podle rozvrhu týdenní
pracovní doby; u pružné pracovní doby 5 hodin
(jen v základní části pracovní doby)

21

14

PZ

ABS

35

31

PZ

ABS

PZ

A

překážka v práci na straně
zaměstnavatele podle § 73 ZP

skutečný počet hodin, které
zaměstnanec neodpracoval

tento kód v IS BIS byl zřízen jen pro účely
řešení mzdy při odvolání z funkce
jmenovaného THZ, pokud pro něj nemá
zaměstnavatel práci a dohodne se, že
zaměstnanec nebude docházet do práce

celá směna, tj. 7,30 h.(s 8 hodinovým úvazkem
není v DPO žádná jmenovaná funkce)

neomluvené zameškání práce

skutečný počet hodin, které
zaměstnanec zameškal

v IS HELIOS s názvem „neomluvená absence“

celá směna, tj. 7,30 hod nebo její část. [8 hodin
u řidičů MHD, dopravních dispečerů,
elektrodispečerů a výpravčích];
u nerovnoměrného rozvržení počet hodin
odpovídající počtu hod. podle rozvrhu týdenní
pracovní doby

Placení v souladu
s kolektivní smlouvou
a zákonnými ustanoveními

doměřuje se zdravotní pojištění,
které hradí za sebe i za
zaměstnavatele zaměstnanec
náhrada mzdy ve výši průměrného
výdělku

u pružné pracovní doby také 7:30 hod
(neuplatňuje se zde zásada, že u pružné PD
jen v základní části pracovní doby, tj. i více
jak 5 hod.)

není nárok (právo) na mzdu, ale
do výkonu se hodiny započítávají
v případě celodenní absence
se vyměří zdravotní pojištění, které
hradí za zaměstnance
i zaměstnavatele zaměstnanec
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U zaměstnanců s kratší pracovní dobou (s tzv. zkráceným úvazkem) se vykazuje u celodenní absence délka směny následovně:
 u rovnoměrně rozvržené pracovní doby délka směny, kterou má zaměstnanec sjednánu v pracovní smlouvě (např. 4 hodiny denně v případě,
že má sjednáno 20 hodin týdně),
 u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby délka směny, kterou má stanovenu v rozvrhu týdenní pracovní doby (např. u řidičů MHD v jednom dni
9,53 hodin, ve druhém např. 8,22 hodin, ve třetím 4,30 hodin atd. tak, aby součet délek za měsíc činil sjednaný úvazek např. 20 hodin týdně;
u neřidičských profesí to bude ve většině případů stále stejný počet hodin denně, ale rozvrženo nerovnoměrně do jednotlivých týdnů ).
Dny, kdy zaměstnanci nepracují, protože nemají směnu stanovenu v rozvrhu týdenní pracovní doby (nemají stanovenu povinnou pracovní dobu), jsou
dny jejich pracovního volna a nelze na ně vykazovat žádnou absenci, protože absence vzniká pouze v době nepřítomnosti v povinné pracovní době.
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Práce mimo pracoviště zaměstnavatele
Okruh zaměstnanců
Práce mimo pracoviště zaměstnavatele je forma úpravy pracovní doby, podle které je možné
konat práci v souladu s ustanovením zákoníku práce a předpisů souvisejících, a v souladu
s „Rámcovou dohodou o práci na dálku“, kterou uzavřeli sociální partneři států EU [zástupci
Evropské odborové konfederace (EOK), Rada evropských odborných a řídících pracovníků
EUROCADRES, Unie zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Evropy (UNICE),
Evropské asociace řemesel, malých a středních podniků (UEAPME), Evropské konfederace
odborových svazů (ETUC), Evropské centrum podniků veřejného sektoru (CEEP)
a Evropského centra podnikatelů].
Prací mimo pracoviště zaměstnavatele se pro účely úpravy pracovní doby v Dopravním
podniku Ostrava a.s. rozumí výkon práce zpravidla z domu či jiného místa, kdy
se zaměstnanec nenachází na svém pracovišti ani jiném pracovišti zaměstnavatele, pracovní
cestě nebo pracovní pochůzce (dále jen „práce mimo pracoviště zaměstnavatele“). Práce
mimo pracoviště zaměstnavatele mohou vykonávat pouze technickohospodářští zaměstnanci
(dále též THZ) s pružnou pracovní dobou, a to jen práce na osobním počítači. Jednotlivé THZ
navrhuje vedoucí příslušného útvaru, doporučuje vedoucí oddělení Mzdy, schvaluje vedoucí
odboru, resp. vedoucí úseku na předepsaném formuláři “Seznam zaměstnanců pro práci
mimo pracoviště zaměstnavatele“.
Formulář je k dispozici na Intranetu ve složce Dokumenty\Šablony DPO\Lidské
zdroje\Personalistika. Formulář bude založen u příslušného vedoucího útvaru a na odboru
Řízení lidských zdrojů.
Pokud zaměstnanec používá ke své práci vzdálený přístup do počítačové sítě DPO, řídí
se pravidly stanovenými v příslušné vnitropodnikové normě.
Dohoda o změně pracovní smlouvy
Se zaměstnancem, u kterého příslušný vedoucí odboru, resp. vedoucí úseku schválil výkon
práce mimo pracoviště zaměstnavatele, bude sepsána dohoda o změně pracovní smlouvy.
Do pracovní smlouvy se doplní adresa, kde bude práce mimo pracoviště zaměstnavatele
vykonávána (např. adresa bydliště).
Rozvržení pracovní doby
Pro práci mimo pracoviště zaměstnavatele se uplatní, pružná pracovní doba.


Základní pracovní dobu určí vedoucí odboru popřípadě vedoucí úseku, přičemž tato
doba může činit max. 5 hodin. V základní pracovní době musí být zaměstnanec pro
zaměstnavatele dosažitelný prostřednictvím mobilu, e-mailu nebo jiného
telekomunikačního zařízení. Druh telekomunikačního zařízení dohodne se zaměstnancem
příslušný vedoucí útvaru nebo jím pověřený zaměstnanec předem. Úseky základní
pracovní doby mohou být přizpůsobeny potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců
pečujících o děti.

 Úseky volitelné pracovní doby určí vedoucí odboru popřípadě vedoucí úseku, přičemž
celková doba směny může činit maximálně 12 hodin. V této době si zaměstnanec volí
sám začátek a konec práce. Vedoucí útvaru nebo jím pověřený zaměstnanec může určit
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dobu, kdy musí být zaměstnanec dosažitelný i ve volitelné pracovní době, pokud to
charakter práce vyžaduje.
Základní pracovní dobu, druh telekomunikačního zařízení a úseky volitelné pracovní doby
budou uvedeny na formuláři „Pracovní výkaz pro práci mimo pracoviště zaměstnavatele“.
Na tomto formuláři se eviduje začátek, konec a přerušení práce, celková doba práce
v hodinách a minutách. Formulář je k dispozici na Intranetu ve složce Dokumenty\Šablony
DPO\Lidské zdroje\Mzdy.
Zaměstnanec s pružnou PD je povinen v příslušném kalendářním měsíci prací na pracovišti
a prací mimo pracoviště zaměstnavatele v součtu odpracovat stanovenou měsíční pracovní
dobu. Pokud je práce mimo pracoviště zaměstnavatele konána v rámci stanovené PD
(tj. v rámci povinné pracovní doby), je formulář „Pracovní výkaz pro práci mimo pracoviště
zaměstnavatele“ součástí rozvrhu pracovních směn; pokud je práce mimo pracoviště
zaměstnavatele konána nad rámec stanovené PD je formulář dokladem o sjednané práci
přesčas.
Vedoucí útvaru nebo jím pověřený zaměstnanec předem určí na formuláři „Pracovní výkaz
pro práci mimo pracoviště zaměstnavatele“ datum a počet hodin práce mimo pracoviště
zaměstnavatele a seznámí s tím zaměstnance předem.
Vedoucí útvaru nebo jím pověřený zaměstnanec může stanovit dobu práce mimo pracoviště
zaměstnavatele i po ukončení práce na pracovišti zaměstnavatele v rámci jednoho dne
za podmínky, že bude dodržen nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu.
Práci mimo pracoviště zaměstnavatele v rámci stanovené měsíční pracovní doby lze nařídit
především na povinné pracovní dny určené rozvrhem pracovních směn.
Na sobotu a neděli je možné stanovit dobu práce mimo pracoviště zaměstnavatele jen
výjimečně, pokud to nezbytně vyžaduje provozní potřeba; lze přihlížet i k oprávněným
potřebám zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením, a k potřebám
zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti. Práci v sobotu a v neděli schvaluje vedoucí
příslušného odboru, popřípadě vedoucí úseku na formuláři „Pracovní výkaz pro práci
mimo pracoviště zaměstnavatele“ v tabulce Dny, na které je určena práce mimo pracoviště
zaměstnavatele svým podpisem v kolonce podpis vedoucího útvaru.
Dobu práce mimo pracoviště zaměstnavatele nelze stanovit na dny, na které připadá svátek
(zabezpečení činností ve svátek lze zajistit formou pracovní pohotovosti nebo nařízením práce
ve svátek podle § 91 ZP).
Podle ustanovení kolektivní smlouvy nepřísluší u pružné pracovní doby příplatek za práci
v odpolední směně, což platí i pro práci mimo pracoviště zaměstnavatele. Příplatek za práci
v sobotu a neděli a příplatek za práci přesčas v souladu se zákoníkem práce přísluší.
Zaměstnanec může výjimečně požádat o jiné rozvržení pracovní doby pro práci mimo
pracoviště zaměstnavatele, než jak je uvedeno výše. Žádost musí doporučit přímý
nadřízený, schvaluje ji ředitel společnosti formou individuální dohody se zaměstnancem.
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Přehled dokladů, které je nutné předkládat kontrolním orgánům
Název formuláře

Formulář je k dispozici

Seznámení s pracovní dobou (rovnoměrná
a pružná pracovní doba)

na Intranetu ve složce Dokumenty\Šablony
DPO\Lidské zdroje\Mzdy

Plán pracovní doby
(Rozvrh týdenní pracovní doby původní
pro řidiče MHD)

v IS HELIOS v modulu Rozpis služeb,
záložka Plánování, pořadač Plán směn
řidičů, šablona s názvem Plán pracovní doby
A4

Rozvrh pracovní doby
(Rozvrh týdenní pracovní doby po změnách
pro řidiče MHD)

v IS HELIOS v modulu Rozpis služeb,
záložka Plánování, pořadač Rozvrh
po změnách, šablona s názvem Rozvrh
pracovní doby A4

Rozvrh týdenní pracovní doby
(pro dělníky a THZ s nerovnoměrnou
pracovní dobou - platný po všech změnách)

zpracovává a tiskne každý organizační útvar
své formuláře

Plán rozpisu služeb PK
(pro přepravní kontrolory)

v IS HELIOS, v modulu Prvotní zpracování
mezd, záložka Zaměstnanci a docházka,
pořadač Rozpis služeb PK, šablona
s názvem Plán rozpisu služeb PK

Směnovnice s výkonem řidiče MHD
(Výkony jízdního pracovníka v hodinách
pro řidiče MHD)

v IS HELIOS v modulu Doprava – výkony,
absence, záložka Evidence, pořadač Skut.
výk. dopravy + absence, šablona s názvem
Směnovnice s výkonem řidiče MHD

Směnovnice výkonu pracovníka – ne řidiči
(Výkony pracovníka v hodinách pro dělníky
a THZ s rovnoměrnou a nerovnoměrnou
pracovní dobou)

v IS HELIOS v modulu Prvotní zpracování
mezd, záložka Zaměstnanci a docházka,
pořadač Směny a absence, šablona s názvem
Směnovnice výkonu pracovníka – ne řidiči

O tom, které doklady budou poskytnuty orgánu kontroly, rozhoduje vedoucí oddělení
Mzdy.
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Přehled ostatních dokladů potřebných pro dokladování výpočtu mzdy

Název formuláře
Docházka osoby

Formulář je k dispozici
v docházkovém systému IS BIS
vázaná kniha - ve skladu odd. Nákup – 03
Martinov

Kniha příchodů a odchodů

nebo jednotlivé listy na Intranetu ve složce
Dokumenty\ Šablony DPO\ Lidské zdroje\
Mzdy

Pracovní výkaz

na Intranetu ve složce Dokumenty\Šablony
DPO\Lidské zdroje\Mzdy

Doklad o pracovní pohotovosti

v IS HELIOS, v pořadači Hotovosti, šablona
s názvem Pracovní hotovost za období

Jízdní výkaz zjednodušený

v IS HELIOS v modulu Plán dopravních
výkonů, záložka Turnusové tabulky, funkce
Předepisování jízdních výkazů

Změna rozvrhu stanovené týdenní pracovní
doby („změnový ústřižek“)

v IS HELIOS v modulu Plán dopravních
výkonů, záložka Turnusové tabulky, funkce
Předepisování jízdních výkazů

Povolení k opuštění pracoviště v pracovní
době

vázaný bloček - ve skladu odd. Nákup – 03
Martinov

Dovolenka

vázaný bloček - ve skladu odd. Nákup – 03
Martinov

Oznámení o účasti na vzdělávací akci mimo
DPO

na Intranetu ve složce Dokumenty\Šablony
DPO\Lidské zdroje\Péče o zaměstnance

Rozhodnutí o dočasné pracovní
neschopnosti (nemocenský lístek)

formulář OSSZ, který vystavuje lékař

Název normy: Pracovní doba v Dopravním podniku Ostrava a.s.

Příloha č.: 4

Kategorie a číslo normy: Směrnice – úsek Ekonomického náměstka č. 3 / 2012

Strana: 2 / 2

Název formuláře

Formulář je k dispozici

Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) tzv. ošetřování člena rodiny, též OČR

formulář OSSZ, který vystavuje lékař

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství
(doklad o nástupu na mateřskou dovolenou)

formulář OSSZ, který vystavuje lékař

Žádost o rodičovskou dovolenou –
neplacené volno

šablona v systému IS HELIOS nad kartou
zaměstnance

Doklad o ostatních překážkách v práci

Doklad, který vystavila právnická nebo fyzická
osoba na vlastním formuláři, např. potvrzení
úřadu města o svatbě, potvrzení odborové
organizace o účasti na jednání, potvrzení
nemocnice o odběru krve apod.

Dohoda o změně délky pracovní doby

na Intranetu ve složce Dokumenty\Šablony
DPO\Lidské zdroje\Personalistika

Příkaz k pracovní cestě (tuzemské
i zahraniční)

na Intranetu ve složce Dokumenty\Šablony
DPO\ Ekonomika a finance\Cestovní náhrady

Příkaz k tuzemské pracovní cestě
a vyúčtování cestovních náhrad

na Intranetu ve složce Dokumenty\Šablony
DPO\ Ekonomika a finance\Cestovní náhrady

Potvrzení účasti (pro výkon odborové
činnosti)

formulář odborové organizace

