K o l e kt i v ní s ml o uv a
vyššího stupn
Odborový svaz pracovník hornictví, geologie a naftového pr myslu,
nám stí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha
I 00006025,
vedený ve spolkovém rejst íku M stského soudu v Praze, oddíl L, vložka 858
zastoupený panem Bc. Janem Sábelem, p edsedou svazu
(dále jen „odborový svaz“)
a

Zam stnavatelský svaz d lního a naftového pr myslu,
Plze ská 276/298, Motol 150 00 Praha 5
I 15273725,
vedený ve spolkovém rejst íku M stského soudu v Praze, oddíl L, vložka 2512
zastoupený panem Ing. Zde kem Osnerem, CSc., p edsedou p edstavenstva
(dále jen „zam stnavatelský svaz“)

uzavírají tuto

kolektivní smlouvu vyššího stupn
(dále jen „smlouva“):

ÁST PRVNÍ

P SOBNOST SMLOUVY
lánek 1
Smlouva upravuje
a) vztahy mezi zam stnavateli sdruženými v zam stnavatelském svazu (dále jen „zam stnavatel“) a
jejich zam stnanci (dále jen „zam stnanec“) zakládající mzdová práva a ostatní práva
v pracovn právních vztazích, z nichž je oprávn n zam stnanec (dále jen „individuální vztahy"),
b) vztahy mezi zam stnavatelem a pracovním kolektivem jeho zam stnanc zastoupených odborovou
organizací v p sobnosti odborového svazu a vztahy mezi zam stnavatelem a p íslušnou odborovou
organizací v p sobnosti odborového svazu (dále jen „kolektivní vztahy"),
c) vztahy mezi odborovým svazem a zam stnavatelským svazem (dále jen „práva a povinnosti
ú astník smlouvy“).
Á S T D R U HÁ

INDIVIDUÁLNÍ VZTAHY
Pracovní pom r
lánek 2
Pracovní smlouva
Pracovní smlouva musí, mimo náležitostí uvedených v § 34 odst. 1 zákoníku práce, obsahovat
vymezení druhu práce názvem pracovní pozice, p ípadn okruhem inností, které bude zam stnanec
vykonávat, s uvedením stupn p íslušného mzdového tarifu, pokud se nedohodne se zam stnancem na
širším vymezení, nejvýše však v rozp tí dvou tarifních stup , pokud v podnikové kolektivní smlouv
není sjednáno jinak. To neplatí v p ípad , že je se zam stnancem sjednána smluvní mzda.
lánek 3
Pracovní pom r na dobu ur itou
Pracovní pom r na dobu ur itou (§ 39 odst. 2 zákoníku práce) se zam stnancem nelze sjednat,
pokud z tohoto pracovního pom ru vyplývá povinnost vykonávat práce na pracovišti, pro které je
stanovena závazným posudkem p íslušného orgánu ochrany ve ejného zdraví1 nejvyšší p ípustná
expozice.
Odstupné
lánek 4
Odstupné p íslušející zam stnanci podle ustanovení § 67 odst. 1 zákoníku práce se zvyšuje o
jednonásobek pr m rného výd lku.
lánek 5
(1) Zam stnanci pobírajícímu doplatek do pr m rného výd lku podle § 139 odst. 1 písm. a)
zákoníku práce (dále jen „doplatek“), u n hož dochází v dob do uplynutí 12 kalendá ních m síc od
vzniku nároku na doplatek k rozvázání pracovního pom ru výpov dí danou zam stnavatelem

1

zákon . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví, ve zn ní pozd jších p edpis
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z d vod uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce nebo dohodou z týchž d vod , p ísluší p i
skon ení pracovního pom ru odstupné.
(2) Výše odstupného podle p edchozího odstavce iní takový po et násobk pr m rného výd lku,
který se vypo te tak, že od ísla 12 se ode te po et m síc , za které byl doplatek poskytnut a dále
po et násobk pr m rného výd lku vyplacených jako odstupné, na které vznikl nárok podle
ustanovení § 67 odst. 1 v ty první zákoníku práce zvýšené podle lánku 4 této smlouvy, podnikové
kolektivní smlouvy a p ípadn p ijatého sociálního programu.
lánek 6
Zam stnanci p ísluší odstupné ve výši dvanáctinásobku pr m rného výd lku, jestliže v dob
probíhajícího ízení o uznání nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání
a) skon il pracovní pom r zam stnance u zam stnavatele výpov dí podle § 52 písm. a), b), c) nebo e)
zákoníku práce nebo dohodou z týchž d vod nebo bez udání d vodu a
b) ízení skon í vydáním pravomocného rozhodnutí o uznání nemoci z povolání nebo ohrožení
nemocí z povolání zjišt né nejpozd ji ke dni rozvázání pracovního pom ru.
ástku odpovídající rozdílu mezi odstupným ve výši 12násobku pr m rného výd lku a odstupným,
p ípadn odchodným, které již zam stnanec v souvislosti se skon ením pracovního pom ru obdržel,
uhradí zam stnavatel zam stnanci nejpozd ji do konce m síce následujícího po m síci, kdy mu bylo
pravomocné rozhodnutí o uznání nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání zjišt né
nejpozd ji ke dni rozvázání pracovního pom ru doru eno.

Pracovní doba a doba odpo inku
lánek 7
Týdenní pracovní doba
Délka stanovené týdenní pracovní doby po zkrácení bez snížení mzdy (§ 79 odst. 3 zákoníku
práce) iní 37,5 hodin týdn .
lánek 8
Osobní o ista
Zam stnanci vykonávajícímu práce na pracovištích v podzemí hlubinného dolu se zapo ítává
z doby pot ebné k osobní o ist po skon ení práce 20 minut do pracovní doby. Stejná doba se zapo te
do pracovní doby zam stnance vykonávajícího práce na pracovištích s trvalým výskytem
zne is ujících látek v obdobné mí e, vymezených v podnikové kolektivní smlouv .
lánek 9
P estávka v práci
P estávku v práci na jídlo a oddech (§ 88 zákoníku práce) zam stnavatel poskytne zam stnanci
nejdéle po p ti hodinách nep etržité práce, pokud v podnikové kolektivní smlouv není sjednáno jinak.

Odm ování za práci, odm na za pracovní pohotovost a srážky z p íjm
z pracovn právního vztahu
lánek 10
Mzdové tarify
(1) P i stanovené týdenní pracovní dob v délce podle l. 7 platí pro zam stnance základní mzdové
tarify:
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a) pracovišt v podzemí hlubinného dolu p i hlubinné t žb uhlí a uranové rudy
Tarifní
stupe

Tarifní
stupe

K /m sí n

1

7

19 500

2

8

20 750

K /m sí n

3

13 600

9

22 050

4

14 900

10

23 350

5

16 700

11

24 800

6

18 100

12

26 400

b) na pracovištích s povrchovou t žbou uhlí
Tarifní
stupe

K /m sí n

Tarifní
stupe

K /m sí n

1

11 000

7

15 150

2

11 300

8

16 150

3

11 750

9

17 300

4

12 400

10

18 650

5

13 300

11

20 400

6

14 100

12

22 000

c) povrchová pracovišt hlubinných dol a ostatní pracovišt mimo d l
Tarifní
stupe

K /m sí n

Tarifní
stupe

K /m sí n

1

11 100

7

13 700

2

11 250

8

14 600

3

11 400

9

15 900

4

11 550

10

17 300

5

11 900

11

18 900

6

12 700

12

20 850

(2) V podnikové kolektivní smlouv lze
a) zvýšit tarify uvedené v odstavci 1,
b) sjednat tarify až o 10% nižší, než tarify uvedené v odstavci 1 písm. c) pro zam stnance na
pracovištích, kde p edm tem innosti je poskytování ubytovacích, stravovacích a strážních služeb a
zajiš ování úklidových prací a manipula ních prací za azených v I. tarifním stupni.
(3) Charakteristiky tarifních stup a p íklady prací jsou uvedeny v p íloze smlouvy.
(4) Zp sob za azování jednotlivých funkcí a profesí do tarifních stup
stanoví podniková
kolektivní smlouva nebo vnit ní katalog prací.
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lánek 11
Mzda za práci p es as
Pokud zam stnavatel se zam stnancem sjednává mzdu s p ihlédnutím k p ípadné práci p es as
podle § 114 odst. 3 zákoníku práce, budou podmínky takové dohody sjednány v podnikové kolektivní
smlouv .
lánek 12
Mzda za no ní práci
Za dobu no ní práce (§ 94 zákoníku práce) p ísluší zam stnanci dosažená mzda a p íplatek ve výši
15 % pr m rného výd lku, není-li sjednáno v podnikové kolektivní smlouv jinak.
lánek 13
Mzda za práci ve ztíženém pracovním prost edí
Za dobu práce ve ztíženém pracovním prost edí2 p ísluší zam stnanci dosažená mzda a p íplatek
ve výši 8 K , za hodinu takové práce, za každý zt žující vliv.
lánek 14
Odm na za pracovní pohotovost
Zam stnanci p ísluší za hodinu pracovní pohotovosti (§ 78 odst. 1 písm. h), § 95 zákoníku práce)
odm na ve výši 8 K , není-li v podnikové kolektivní smlouv sjednáno jinak, ale vždy nejmén ve výši
10% pr m rného výd lku.
Splatnost mzdy
lánek 15
Mzda je splatná po vykonání práce v kalendá ním m síci následujícím po m síci, ve kterém
zam stnanci vznikl nárok na mzdu nebo n kterou její složku, s termínem výplaty nejpozd ji do 15. dne
každého takového m síce.
lánek 16
Jestliže se zam stnavatel se zam stnancem nedohodnou o splatnosti a výplat jinak, platí pro
splatnost výplaty odm ny z dohod o pracích konaných mimo pracovní pom r, odm ny za pracovní
pohotovost a náhrady mzdy stejný termín jako v lánku 15.

Náhrada výdaj poskytovaných zam stnanci v souvislosti s výkonem práce
lánek 17
Náhrada za opot ebení vlastního ná adí, za ízení a p edm t pot ebných pro výkon práce
Zam stnanci p ísluší za opot ebení vlastního ná adí, za ízení nebo jiných p edm t pot ebných
pro výkon práce (dále jen „vlastní ná adí“) a použitých se souhlasem zam stnavatele náhrada. P i
stanovení náhrady se postupuje podle § 190 zákoníku práce.
lánek 18
Úhrada výdaj na léka ské prohlídky
Zam stnavatel bezplatn zabezpe uje zam stnanci povinné léka ské prohlídky v souvislosti se
vznikem, zm nami a skon ením pracovního pom ru.

2

na ízení vlády . 567/2006 Sb. o minimální mzd , o nejnižších úrovních zaru ené mzdy, o vymezení ztíženého
pracovního prost edí a o výši p íplatku ke mzd za práci ve ztíženém pracovním prost edí, ve zn ní pozd jších
p edpis
5

P ekážky v práci
P ekážky na stran zam stnance
lánek 19
Rozsah pracovního volna s náhradou mzdy ve výši pr m rného výd lku, poskytovaného podle
pracovn právních p edpis , se rozši uje takto:
a) p i úmrtí manžela, druha nebo dít te se poskytne pracovní volno na t i dny a na další den k ú asti na
poh bu t chto osob,
b) p i narození dít te manželce (družce) zam stnance se poskytne, krom pracovního volna na
nezbytn nutnou dobu k p evozu manželky (družky) do zdravotnického za ízení a zp t, pracovní
volno na jeden den, a to do jednoho m síce po narození dít te,
c) p i st hování zam stnance v zájmu zam stnavatele v téže obci se poskytne volno na jeden den a na
dva dny p i st hování do jiné obce.
lánek 20
Zam stnavatel poskytne v každém tvrtletí kalendá ního roku osam lému zam stnanci nebo
osam lé zam stnankyni, pe ujícím o dít do v ku 15 let nebo o osobu vyžadující zvláštní pé i,
pracovní volno k úkon m souvisejícím s touto pé í na jeden den s náhradou mzdy ve výši pr m rného
výd lku.
lánek 21
(1) Zam stnavatel poskytne p i živelní události nebo jiné obdobné nehod , pro kterou byl
p íslušným orgánem vyhlášen pro p íslušné území stav nouze, zam stnanci pracovní volno
a) pokud pro p erušení provozu hromadných dopravních prost edk nemohl dosáhnout místa
pracovišt jiným p im eným zp sobem,
b) k za ízení osobních, rodinných nebo majetkových záležitostí vyvolaných takovou událostí.
(2) Pracovní volno s náhradou mzdy ve výši pr m rného výd lku se poskytne na nezbytn nutnou
dobu, nejvýše na t i dny pro každý z uvedených p ípad .
lánek 22
Ú astní-li se zam stnanec v zájmu p edcházení vzniku nemoci z povolání v dob ur ené
zam stnavatelem rekondi ního nebo rehabilita ního pobytu, poskytne mu zam stnavatel na dobu
tohoto pobytu pracovní volno v rozsahu a za podmínek sjednaných v podnikové kolektivní smlouv .
lánek 23
Jiné úkony v obecném zájmu
(1) Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu, nad rámec § 203 odst. 2 zákoníku práce,
s náhradou mzdy ve výši pr m rného výd lku, zam stnanci p ísluší
a) k výkonu funkce lena orgánu odborové organizace podle pracovn právních p edpis v rozsahu a
za podmínek sjednaných v podnikové kolektivní smlouv nebo jiné dohod zam stnavatele a
odborové organizace,
b) k výkonu jiné odborové innosti, zejména k ú asti na sch zích, konferencích nebo sjezdech,
odborové funkce nebo innosti pro odborovou organizaci v rozsahu nezbytn nutné doby, nejvýše
však na 10 pracovních dn v kalendá ním m síci s tím, že toto uvoln ní nesmí p esáhnout
60 pracovních dn v kalendá ním roce, pokud není v podnikové kolektivní smlouv sjednáno jinak,
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c) k ú asti na školení po ádaném odborovou organizací nejvýše v rozsahu 10 pracovních dn
v kalendá ním roce, nebrání-li tomu vážné provozní d vody,
d) po dobu jeho innosti, p edem odsouhlasené zam stnavatelem, na organizovaném letním a zimním
pobytu d tí zam stnanc , zajiš ovaném zam stnavatelem nebo odborovou organizací v p sobnosti
odborového svazu.
(2) Pravidla pro sjednávání mzdy zam stnanc - funkcioná uvedených v odst. 1 písm. a) pro
ú ely náhrady mzdy stanoví zvláštní dohoda zam stnavatele a odborové organizace.
P ekážky na stran zam stnavatele
lánek 24
Nem že-li zam stnanec konat práci pro:
a) p echodnou závadu zp sobenou poruchou na strojním za ízení, kterou nezavinil, v dodávce surovin
nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo jinými provozními p í inami, jde o
prostoj (§ 207 písm. a) zákoníku práce) nebo
b) v d sledku p erušení práce zp sobené nep íznivými pov trnostními vlivy nebo živelní událostí
(§ 207 písm. b) zákoníku práce),
a nebyl-li p eveden na jinou práci, p ísluší mu náhrada mzdy ve výši pr m rného výd lku.

Dovolená na zotavenou
lánek 25
Vým ra dovolené
Vým ra dovolené (§ 213 odst. 1 zákoníku práce ve zn ní ú inném ke dni podepsání smlouvy) se
prodlužuje všem zam stnanc m o jeden týden.

Pé e o zam stnance
lánek 26
Stravování zam stnanc
(1) Zam stnavatel zabezpe í zam stnanc m stravování ve vlastních stravovacích za ízeních nebo
jim umožní stravování zajiš ované prost ednictvím jiných subjekt .
(2) Zam stnavatel poskytne zam stnanc m p ísp vek na stravování v souladu s obecn závaznými
právními p edpisy nejmén ve výši rozdílu mezi cenou jednoho jídla a hodnotou potravin za jednu
sm nu p i stravování ve vlastních stravovacích za ízeních a nejmén ve výši 55% ceny jednoho jídla za
jednu sm nu, maximáln však do výše 70% stravného p i trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin, p i
stravování zajiš ovaném prost ednictvím jiných subjekt .
(3) Zam stnanc m p ísluší p ísp vek na stravování, pokud p ítomnost zam stnance v práci b hem
této stanovené sm ny podle ustanovení § 78 odst. 1 písm. c) zákoníku práce trvá alespo 3 hodiny.
(4) Zam stnanc m p ísluší p ísp vek na stravování na další jedno jídlo, pokud délka jejich sm ny
podle ustanovení § 78 odst. 1 písm. c) zákoníku práce v úhrnu s povinnou p estávkou v práci, kterou je
zam stnavatel povinen poskytnout zam stnanci podle zákoníku práce, bude delší než 11 hodin.
(5) P ísp vek na stravování nep ísluší zam stnanci, kterému v pr b hu sm ny vznikl nárok na
stravné podle zvláštního právního p edpisu.
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lánek 27
P ísp vek zam stnavatele na penzijní p ipojišt ní se státním p ísp vkem, dopl kové penzijní
spo ení nebo na soukromé životní pojišt ní
Zam stnavatel poskytne zam stnanci, který má uzav enou smlouvu na penzijní p ipojišt ní se
státním p ísp vkem nebo dopl kové penzijní spo ení p ísp vek za podmínek a ve výši sjednaných
v podnikové kolektivní smlouv . Obdobn se bude postupovat v p ípad soukromého životního
pojišt ní3, pokud poskytování tohoto p ísp vku bude sjednáno v podnikové kolektivní smlouv .
lánek 28
Zvláštní sociální zabezpe ení
(1) Zam stnavatel je povinen zabezpe it smluvním úrazovým pojišt ním nebo v rámci forem krytí
sociálních pot eb zam stnance vykonávajícího bá ské záchranné práce nebo práce na pracovištích se
zvýšenou mírou rizika, zejména pr trží, pr val , sesuv , ot es , únik otravných látek pro p ípad smrti
v d sledku pracovního úrazu a pro p ípad pracovního úrazu s trvalými následky úrazu.
(2) Zabezpe ení podle odstavce 1 iní pro p ípad smrti následkem pracovního úrazu nejmén
100 000 K a pro p ípad trvalých následk pracovního úrazu nejmén 180 000 K .
(3) Právo na zabezpe ení v p ípad smrti zam stnance následkem pracovního úrazu nabývají
poz stalí, kterým zem elý poskytoval výživu nebo byl povinen výživu poskytovat.
(4) Zam stnavatel p i vyslání zam stnance na zahrani ní pracovní cestu je povinen zabezpe it na
své náklady zam stnance sjednáním pojišt ní lé ebných výloh v zahrani í.
ÁST T

ETÍ

KOLEKTIVNÍ VZTAHY
Pracovní doba
lánek 29
Vymezení pracovišt
Zam stnavatel vymezí v dohod s odborovou organizací (§ 306 zákoníku práce):
a) pracovišt , na nichž jsou zam stnanci povinni být na za átku pracovní doby a odcházet z nich po
skon ení pracovní doby (§ 81 odst. 3 zákoníku práce),
b) pracovišt pod zemí v hlubinných dolech, na kterých nebudou zam stnáváni zam stnanci mladší 21
let s ohledem na jejich ochranu p ed zvýšeným rizikem poškození zdraví.

Bezpe nost a ochrana p i práci
Systém bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci
lánek 30
(1) K pln ní povinností stanovených zákoníkem práce a dalšími pracovn právními p edpisy na
úseku bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci (§ 101 až 107 zákoníku práce) zam stnavatel uplat uje
systém innosti zavedený po projednání s p íslušnou odborovou organizací.

3

§ 6 odst. 9 písm. p) bod 3 zák. . 586/1992 Sb., o daních z p íjm , ve zn ní pozd jších p edpis
8

(2) Sou ástí systému je i sjednání zp sobu projednávání ú innosti systému a jeho jednotlivých
prvk , jakož i stavu bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci s p íslušnou odborovou organizací (§ 108
zákoníku práce). Tyto spole né konzultace se konají ve lh tách sjednaných v podnikové kolektivní
smlouv , nejmén však jednou za p l roku.
(3) O systému, jeho jednotlivých prvcích, jejich aplikaci a o konzultacích vede zam stnavatel
p íslušnou dokumentaci.
lánek 31
Zam stnavatel umožní odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpe nosti a ochrany zdraví p i
práci od po átku ú ast p i kontrolách orgán , kterým p ísluší výkon kontroly podle zvláštních právních
p edpis .
lánek 32
P i závažném nebo op tovném porušování p edpis k zajiš ování bezpe nosti a ochrany zdraví p i
práci, pop ípad p i zvýšené úrazovosti na pracovištích zam stnavatele, zajistí zam stnavatel, ke
zvýšení ú innosti provád ných opat ení, v dohod s odborovou organizací na své náklady po nezbytn
nutnou dobu, odborový dozor nad odstra ováním tohoto stavu.

Odm ování za práci, srážky z p íjmu
Mzda
lánek 33
Základní ustanovení
Mzdová práva m že stanovit jen kolektivní smlouva. Vnit ní p edpis (§ 305 zákoníku práce) m že
mzdová práva stanovit, jen jestliže to bylo na n j p eneseno podnikovou kolektivní smlouvou a jen ve
vymezeném rozsahu.
lánek 34
Mzdový vývoj
(1) Ú astníci smlouvy se dohodli, že reálné mzdy zam stnanc po dobu ú innosti této smlouvy
nepoklesnou. Pokud by došlo v d sledku poklesu odbytu ke zhoršení hospodá ských výsledk nebo
k vyššímu nár stu inflace proti p edpokladu uplatn nému vládou p i sestavování státního rozpo tu a
tím i k ohrožení pln ní tohoto závazku, bude o tomto ustanovení z podn tu kterékoliv z ú astník
znovu jednáno, a to na úrovni této smlouvy (bude-li se jednat o 3 nebo více zam stnavatel ) nebo na
úrovni podnikové kolektivní smlouvy (bude-li se jednat o mén než 3 zam stnavatele). Pln ní tohoto
závazku se hodnotí pr b žn v jednotlivých kalendá ních letech, a to p i kontrole pln ní smlouvy
podle ustanovení lánk 51 a násl.
(2) Forma a zp sob zvýšení nominálních mezd, stejn jako p ípadný nár st reálných mezd, se
sjednávají v podnikové kolektivní smlouv .
(3) Byla-li výše pr m rné nominální mzdy zam stnanc ovlivn na zm nou profesní struktury
kolektivu zam stnanc , nebo poskytováním náhrady mzdy po dobu p ekážky v práci anebo zm nou
výplatního termínu n kterého druhu mzdy, pop ípad jeho ásti, nebo z d vod realizace útlumového
programu schváleného vládou na zam stnavatele jako celek, pokud na jeho úhradu nejsou poskytnuty
prost edky ze státního rozpo tu, lze o tyto vlivy p íslušný pr m rný výd lek pro posuzování vývoje
mezd upravit.
(4) Ustanovení o mzdovém vývoji se uplatní v jednotlivých obchodních spole nostech a státních
podnicích jako celcích a nevznikají z nich nároky jednotlivým zam stnanc m.
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lánek 35
Srážky ze mzdy
(1) Zam stnavatel ze mzdy zam stnanc , kte í jsou leny odborové organizace, a s jejich
souhlasem, provádí srážky ze mzdy k úhrad jejich lenských p ísp vk odborové organizaci na její
ú et.
(2) Odborová organizace je povinna poskytovat zam stnavateli ke srážkám lenských p ísp vk
p íslušné podklady, zejména prohlášení o souhlasu se srážkami a dokumenty k výši lenských
p ísp vk , a zachovávat ml enlivost o získaných informacích a údajích, chrán ných zvláštními
právními p edpisy.

Zam stnanost
lánek 36
(1) P i zm n výrobních program , realizaci organiza ních zm n a útlumových program bude
zam stnavatel ve spolupráci s místními ú ady státní správy a dalšími p íslušnými orgány zabezpe ovat
pro zam stnance, kte í se stali v d sledku t chto opat ení nadbyte nými, vhodné pracovní p íležitosti a
vytvá et podmínky pro jejich rekvalifikaci na nová povolání.
(2) Týkají-li se opat ení uvedená v odstavci 1 více než 200 zam stnanc v jedné lokalit ,
zam stnavatel v dohod s odborovou organizací pov í zam stnance navrženého odborovou
organizací k ešení sociálních problém spojených s provád ním t chto opat ení. Takto pov enému
zam stnanci náleží mzda podle vykonávané práce, nejmén však ve výši pr m rného výd lku, kterého
dosahoval p ed pov ením. V podnikové kolektivní smlouv lze sjednat specifikaci lokality podle
tohoto ustanovení.
(3) Nelze-li p i zm n výrobních program , realizaci organiza ních zm n a útlumových program
ešit nadbyte nost zam stnanc jinak než jejich uvoln ním, postupuje zam stnavatel p i rozhodování
o uvoln ní jednotlivých zam stnanc na základ provedeného rozboru kvalifika ní a sociální struktury
a pracovní adaptability zam stnance. Zam stnance, který dosáhl na pracovišti, ur eném závazným
posudkem p íslušného orgánu hygienické služby nad 90 procent nejvyšší p ípustné expozice, lze
z uvedených d vod uvolnit jen výjime n , pokud zam stnavatel nedisponuje volným místem na
jiném takovém pracovišti, na které by bylo možné zam stnance s jeho souhlasem p evést nebo
p eložit.
(4) Zam stnavatel zabezpe í na své náklady pro takto uvol ované zam stnance poradenské služby
související s jejich dalším pracovním uplatn ním.

Informování, projednávání a oprávn ní odborové organizace v pracovn právních
vztazích
lánek 37
Právo na spolurozhodování
Odborová organizace spolurozhoduje se zam stnavatelem krom p ípad stanovených právními
p edpisy
a) p i výb ru zam stnanc a jejich rodinných p íslušník na rekrea ní pobyty zajiš ované
zam stnavatelem a p i výb ru d tí zam stnanc do p edškolních a ozdravných za ízení, pokud
jejich umíst ní zajiš uje zam stnavatel,
b) o podmínkách zam stnávání cizích státních p íslušník .
10

lánek 38
Právo na projednání
(1) Zam stnavatel projednává s odborovou organizací krom
p edpisy (§ 280 odst. 1 zákoníku práce)

p ípad

stanovených právními

a) opat ení týkající se zásadních otázek ekonomiky a rozvoje podniku,
b) zásadní zm ny používané techniky a technologií, zavád ní nových ekologických opat ení a
vyhodnocování jejich pln ní,
c) výb r a ustavení odborn zp sobilého zam stnance k provád ní úkol v prevenci rizik4,
d) z izování a provoz zdravotních, kulturních, školicích, rehabilita ních, sportovních, sociálních,
rekondi ních a rekrea ních za ízení, pokud je zam stnavatel jejich vlastníkem nebo
provozovatelem,
e) zám r uskute nit organiza ní zm nu, týkající se nejmén deseti zam stnanc , termín jejího
uskute n ní, její d vody, stanovení po tu a struktury zam stnanc , kterých se bude organiza ní
zm na dotýkat, a to nejmén dva m síce p ed tím, než budou u in ny právní úkony sm ující ke
skon ení pracovního pom ru jednotlivých zam stnanc ,
f) zám r realizace útlumového programu, termín jeho zahájení, jeho d vody, stanovení po tu a
struktury zam stnanc , kterých se bude útlum dotýkat, a to nejmén jeden m síc p ed jeho
p edložením p íslušnému státnímu orgánu,
g) problematiku mzdového r stu, a to jedenkrát tvrtletn ,
h) zám r využít agenturní zam stnávání (§ 307a a násl. zákoníku práce),
i) zda se v konkrétním p ípad zam stnance jedná o neomluvené zameškání práce.
(2) Projednáním se rozumí jednání mezi zam stnavatelem a odborovou organizací, vým na
stanovisek a vysv tlení s cílem dosáhnout shody.
(3) Zam stnavatel zajistí projednání v dostate ném p edstihu, v etn p ípadného poskytnutí
písemných podklad , aby mohl odborový orgán na základ zam stnavatelem poskytnutých informací
vyjád it svá stanoviska a zam stnavatel je mohl vzít v úvahu p ed uskute n ním projednávaného
opat ení.
(4) V podnikové kolektivní smlouv lze sjednat jiný zp sob a lh ty projednávání, pop ípad právo
na projednání rozší it o další p ípady.
lánek 39
Právo na informace
(1) Zam stnavatel informuje odborovou organizaci krom p ípad stanovených právními p edpisy
(§279 odst. 1 zákoníku práce) o
a) hospodá ských výsledcích zam stnavatele, a poskytuje mu podklady pot ebné pro kontrolu pln ní
kolektivní smlouvy a p ípravu kolektivního vyjednávání,
4

§ 9 odst. 2 zákona . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i
práci v pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování
služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i
práci), ve zn ní pozd jších p edpis
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b) vývoji stavu pracovních sil v podniku,
c) výzvách a upozorn ních od vod ujících výpov

podle § 52 písm. f) a g) zákoníku práce,

d) postupu p i rekvalifikaci zam stnanc a o spolupráci s p íslušnými orgány státní správy
v souvislosti s provád ním útlumových program ,
e) zám ru použít k vykonávání své
zam stnanci.

innosti jiné osoby (dodavatelské firmy) než jsou vlastní

(2) Informováním se rozumí poskytnutí všech nezbytných údaj , z nichž je možné jednozna n
zjistit stav oznamované skute nosti, pop ípad k ní zaujmout stanovisko. Zam stnavatel poskytne
informace v dostate ném p edstihu p ed uskute n ním opat ení.
(3) V podnikové kolektivní smlouv lze sjednat jiný zp sob poskytování informací, pop ípad
právo na informace rozší it o další p ípady.
lánek 40
Právo kontroly
(1) Kontrolu nad dodržováním pracovn právních p edpis a nad stavem bezpe nosti a ochrany
zdraví p i práci (§ 322 zákoníku práce) v podniku zam stnavatele vykonávají funkcioná i a pov ení
zam stnanci odborové organizace p sobící u zam stnavatele, odborového svazu p ípadn jeho
p íslušného lena.
(2) len m odborové organizace pov eným inností podle odstavce 1 zam stnavatel zabezpe í na
své náklady p íslušné proškolení v nezbytn nutném rozsahu a v dohod s odborovou organizací
poskytne bezplatn vybavení pot ebné k výkonu této innosti.
(3) Zam stnavatelé umožní funkcioná m a zam stnanc m odborového svazu a jeho p íslušného
lena vstup na svá pracovišt za ú elem výkonu jejich práv a povinností vyplývajících z právních
p edpis a této smlouvy, a to za stejných podmínek jako služebním návšt vám. To platí i pro jejich
odborné poradce.
lánek 41
Ú ast zam stnanc – len odborového orgánu – na jednání odborového orgánu, kde
zam stnavatel plní svoji povinnost k sou innosti s odborovou organizací (informace, projednání,
spolurozhodování, v etn oblasti BOZP), je jiným úkonem v obecném zájmu s náhradou mzdy dle
§ 203 odst. 2 písm. a) bod 1 zákoníku práce.

Vztahy mezi zam stnavatelem a odborovou organizací
lánek 42
Postavení a práva odborové organizace p sobící u zam stnavatele vyplývají z úmluvy
. 87 Mezinárodní organizace práce o svobod odbor a ochran práva odborov se sdružovat a
z p íslušných právních p edpis .
lánek 43
Materiální a personální zabezpe ení
(1) Zam stnavatel na sv j náklad vytvo í odborové organizaci pro výkon práv a povinností
v pracovn právních vztazích podmínky pro ádný výkon její innosti, zejména jí poskytne podle svých
provozních možností v p im eném rozsahu místnosti s nezbytným vybavením, hradí nezbytné
náklady na údržbu a technický provoz a náklady na pot ebné podklady. Za tím ú elem zam stnavatel
v rozsahu a za podmínek sjednaných v podnikové kolektivní smlouv odborové organizaci:
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a) poskytne uzamykatelné místnosti v budov užívané zam stnavatelem vybavené b žným nábytkem,
telefonem, rozmnožovací technikou, po íta em, s p ístupem na internet (v etn firemní sít
s vytvo ením samostatné e-mailové schránky), v etn jejich údržby a oprav a prostor pro sd lování
informací zam stnanc m,
b) umožní využívání právních p edpis a odborné literatury, které má k dispozici,
c) zabezpe í vedení mzdové, da ové a pojistné agendy týkající se funkcioná a zam stnanc
odborové organizace.
(2) Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu ( lánek 23) poskytne na žádost odborové
organizace zam stnavatel zam stnanci zvolenému odborovou organizací do p íslušné funkce.
V ostatních p ípadech pracovní volno poskytne rovn ž na žádost odborové organizace zam stnanci
pov enému touto organizací k p íslušné innosti. Tím nejsou dot eny povinnosti zam stnance,
kterému má být pracovní volno poskytnuto (§ 206 zákoníku práce).
lánek 44
Zam stnavatel na žádost odborové organizace zabezpe í ú ast svých odpov dných zástupc na
jednání p íslušných odborových orgán k podání kvalifikovaných stanovisek k projednávaným
problém m. Žádost je nutno p edložit zam stnavateli nejmén t i pracovní dny p edem s výjimkou
naléhavých p ípad .
lánek 45
Zam stnavatel umožní po vzájemné dohod ú ast pov ených zástupc odborové organizace p i
d ležitých jednáních týkajících se realizace pracovn právních p edpis , tvorby a realizace mzdových
p edpis a závažných jednáních týkajících se ekonomických opat ení zam stnavatele.
ÁST

TVRTÁ

PRÁVA A POVINNOSTI Ú ASTNÍK SMLOUVY
Základní ustanovení
lánek 46
(1) Ú astníci smlouvy se budou vzájemn bez zbyte ného odkladu informovat o p ipravovaných
opat eních, která se dotýkají zájm druhého ú astníka této smlouvy a o svých stanoviscích
k p ipravovaným obecn závazným právním p edpis m, zejména v oblasti pracovn právní, mzdové a
sociální.
(2) Ve v cech, které by zásadním zp sobem mohly ovlivnit podnikatelské prost edí v odv tví a tím
i zam stnanost, budou ú astníci smlouvy postupovat v i p íslušným státním i dalším orgán m a
organizacím spole n .
lánek 47
Ú astníci smlouvy se shodli na pot eb p edcházet ú innými opat eními vzniku nemocí
z povolání, zejména poskytováním preventivn lé ebných procedur ve vlastních nebo jiných
za ízeních a organizováním rekondi ních pobyt . Pro zabezpe ení t chto opat ení budou ú astníci
smlouvy jednat o možnostech jejich financování zejména s úrazovými a zdravotními pojiš ovnami,
p i emž v podnikových kolektivních smlouvách se sjednají podmínky pro uskute ování t chto
opat ení, v etn úrazového pojišt ní zam stnanc po dobu rekondi ního pobytu.
lánek 48
Zam stnavatelský svaz podpo í, aby v podnicích jeho len byly vytvá eny pot ebné formy ke
krytí sociálních pot eb (nap . sociální fondy), jakož i podmínky pro placení p ísp vku nebo jeho ásti
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na penzijní p ipojišt ní se státním p ísp vkem nebo dopl kové penzijní spo ení nebo soukromé
životní pojišt ní za zam stnance t chto podnik .
lánek 49
Zam stnavatelský svaz v rozsahu své p sobnosti bude p sobit, aby zam stnavatelé v n m sdružení
svým zam stnanc m, u nichž dochází k rozvázání pracovního pom ru výpov dí danou
zam stnavatelem z d vod uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž
d vod , umožnili
a) splácení p j ek sociální a stabiliza ní povahy ve výši stanovené ve smlouv o poskytnutí p j ky,
b) odklad pln ní pen žitých závazk po dobu, po kterou je zam stnanec veden ú adem práce
v evidenci uchaze o zam stnání, s výjimkou náhrady škody zp sobené úmysln .
lánek 50
Ú astníci smlouvy se dohodli, že v p ípad zrušení bez náhrady zákona . 62/1983 Sb., o
v rnostním p ídavku horník , zákona . 98/1987 Sb., o zvláštním p ísp vku horník m, ve zn ní
zákona . 160/1989 Sb., na ízení vlády SSR . 67/1983 Sb., kterým se provádí zákon o v rnostním
p ídavku horník , budou ob strany jednat o možnostech náhradního ešení.

Kontrola pln ní smlouvy
lánek 51
Pln ní smlouvy jsou ú astníci oprávn ni kontrolovat pr b žn po celou dobu její ú innosti. Za tím
ú elem si budou vzájemn poskytovat nezbytné informace pot ebné ke kontrole.
lánek 52
Vyhodnocení pln ní této smlouvy bude provád no ú astníky smlouvy pololetn na spole ném
jednání, jehož obsah bude zachycen v písemném protokolu. O výsledku hodnocení budou
zam stnanci informováni spole ným prohlášením, zejména prost ednictvím tisku zam stnavatele a
odborá ského tisku nebo jiným vhodným zp sobem. Sou ástí této kontroly bude dohoda nebo návrhy
na ešení p ípadných nepln ní smlouvy.

ešení spor
Smír í jednání
lánek 53
(1) Ú astníci smlouvy vyjad ují shodnou v li ú inn napomáhat p i smírném ešení spor mezi
zam stnavatelem a zam stnancem o nároky z pracovního pom ru, vyplývající ze zákoníku práce a
dalších pracovn právních p edpis , spor o individuální nároky z této smlouvy a podnikových
kolektivních smluv (dále jen ”pracovní spory”). Proto z izují Smír í výbor, který na návrh odborové
organizace nebo zam stnavatele pracovní spor projedná ve smír ím jednání.
(2) Ve smír ím jednání se projednají pracovní spory, mimo spory o skon ení pracovního pom ru,
jen pokud pracovní pom r, za jehož trvání sporný nárok vznikl, dosud trvá a ú astníci pracovního
sporu s tímto postupem souhlasí.
(3) Stanovisko Smír ího výboru má pro ú astníky pracovního sporu doporu ující povahu.
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(4) Ve smír ím jednání se projednají i spory o uzav ení kolektivní smlouvy a spory o pln ní
závazk kolektivní smlouvy, ze kterých nevznikají nároky jednotlivým zam stnanc m (kolektivní
spory5).
lánek 54
Jednání Smír ího výboru se ídí t mito zásadami:
a) výbor má ty i leny, ú astníci musejí být zastoupeni rovnocenn na základ písemného pov ení,
b) výbor je jmenován na období ú innosti smlouvy, pro jednotlivé p ípady touto inností mohou být
pov eni i další zástupci ú astník ,
c) ízení je neformální, obsahem jednání je objektivní posouzení p edm tu sporu v souladu s platnými
právními p edpisy,
d) cílem jednání je pomoci ú astník m sporu nalézt smírné ešení sporu,
e) záv rem výbor zpracuje pro ú astníky sporu návrh na ešení sporu nebo konstatuje, že se na ešení
sporu neshodl,
f) nebude-li ú astníky sporu návrh na ešení sporu akceptován do 7 dn ode dne jeho doru ení a
nedojde-li v této lh t ani k jiné dohod o ešení sporu, považuje se jednání za neúsp šné,
g) za této situace mohou strany p istoupit k ešení sporu podle platných právních p edpis , tedy u
pracovních spor žalobou a u kolektivních spor postupem podle § 11 až 14 zákona . 2/1991 Sb., o
kolektivním vyjednávání, ve zn ní pozd jších p edpis , prost ednictvím zprost edkovatele,
rozhodce, p íp. krajského soudu.
ÁST PÁTÁ

ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ
Zm na smlouvy
lánek 55
(1) Zm nu smlouvy je oprávn n navrhnout každý z ú astník po celou dobu její ú innosti. Návrh
musí být u in n písemn a ádn doru en.
(2) V p ípad vydání, zm ny nebo zrušení obecn závazného právního p edpisu týkajícího se
nárok zam stnanc , na n ž se vztahuje tato smlouva nebo vztah upravených touto smlouvou, zahájí
ú astníci smlouvy bez odkladu vyjednávání o zm n této smlouvy.
lánek 56
P i zm n smlouvy se postupuje jako p i uzavírání kolektivní smlouvy (§ 8 odst. 5 zákona
. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve zn ní pozd jších p edpis ).
lánek 57
Zm nu smlouvy lze provést jen po vzájemné dohod a pouze písemnou formou.
lánek 58
Ú astníci smlouvy se dohodli, že lánek 10 smlouvy se m že zm nit vždy ke dni 1. ledna každého
kalendá ního roku po celou dobu ú innosti smlouvy.
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§ 10 zákona . 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve zn ní pozd jších p epis
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P íloha KSVS – charakteristiky tarifních stup
P íloha obsahuje p ehled typických a nej etn jších povolání, profesí a funkcí v jednotlivých tarifních
stupních. Konkrétní za azení zam stnance do p íslušného tarifního stupn se ídí katalogem prací
platným u p íslušného zam stnavatele.
Tarifní
Charakteristika
Stupe
1
Vykonávání jednoduchých prací
s b žnou fyzickou a malou
smyslovou zát ží, jejichž charakter
nevyžaduje speciální kvalifika ní
požadavky
2
Vykonávání rutinních pomocných
nebo p ípravných prací, obsluha
jednoduchých za ízení

3

4

5

P ehled povolání, profesí

uklíze
laborant
koupelník
pomocný d lník
manipula ní d lník
bá ský úpravá
obsluha DPD v etn úpravny
d lník na povrch hornických provoz
obsluha erpadel
provozní záme ník
provozní elektriká
manipula ní d lník
skladník
hradla
Vykonávání základních odborných
provozní elektriká
prací zejména p i obsluze, opravách a provozní záme ník
údržb stroj a za ízení. Vykonávání p estavbá
základních odborných
obsluha DPD v etn velkostroje
administrativních prací
kolejá
železni á
obsluha strojního za ízení
administrativní pracovník
Vykonávání b žných odborných
provozní elektriká
prací p i obsluze, opravách a údržb
provozní záme ník
stroj a za ízení.
klapka
Vykonávání b žných odborných
idi d lních mechanism
administrativn -technických prací
idi pracovních stroj
idi silni ních motorových vozidel
vulkanizér
strojník úpravárenského za ízení
železni á
vlakvedoucí
administrativn technický pracovník
sekretá ka
dokumentátor
horník
Vykonávání složitých odborných
provozní elektriká
prací p i obsluze, opravách a údržb
provozní záme ník
stroj a za ízení, p ípadn ízení
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prací.
Zabezpe ování ásti administrativn
technických agend

6

7

8

9

10

11

idi d lních mechanism
idi silni ních motorových vozidel
idi pracovních stroj
strojvedoucí
vulkanizér
referent
technický pracovník
Vykonávání vysoce odborných prací horník
p i obsluze, údržb a opravách
provozní elektriká
složitých stroj a za ízení, p ípadn
provozní záme ník
ízení prací.
idi velkostroje
Vykonávání odborných
mechanik elektronických za ízení
ekonomických a technických prací
mechanik m ících a regula ních za ízení
s díl í ásti agend
ú etní
referent
technický pracovník
ízení a specializované práce p i
idi velkostroje
obsluze, opravách a údržb
mechanik elektronických za ízení
nejsložit jších za ízení. Samostatné
ekonom úseku
zajiš ování odborných
ú etní
technickohospodá ských inností
referent
technický pracovník
mechanik
revírník
kombajnér
st elmistr (v plynujících dolech)
Samostatné zajiš ování složitých
revírník
odborných technickohospodá ských mistr
inností, organizování a ízení práce revírník
na ur eném úseku innosti
referent
technický pracovník
ekonom
Komplexní zajiš ování a p ípadné
vedoucí úseku
ízení náro ných a rozsáhlých
revírník
technickohospodá ských inností
referent
ekonom
technický pracovník
Komplexní zajiš ování a ízení velmi vedoucí úseku
referent
složitých technickohospodá ských
technický pracovník
inností
specialista
ízení složitých systém a agend
vedoucí odd lení
s vysokou mírou odpov dnosti
vedoucí odboru
specialista
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