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Organizační složka státu  -  Ministerstvo zahraničních věcí,

 zastoupená ministrem zahraničních věcí České republiky      

 Karlem   S c h w a r z e n b e r g e m

a

základní organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací 

na Ministerstvu zahraničních věcí,

zastoupená předsedou základní organizace  

Mgr. Janem K a m í n k e m

uzavírají

k úpravě individuálních a kolektivních právních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci

tuto

 KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na rok 2009
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Obsah kolektivní smlouvy:

I. Všeobecná ustanovení   

II. Oblast pracovněprávní a personální   

III. Platová oblast   

IV. Péče o zaměstnance

V. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

VI. Kulturní, sportovní, vzdělávací činnost a rekreace

VII. Závěrečná ustanovení
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I. Všeobecná ustanovení
Článek 1

Prohlášení  smluvních stran 
1. Při uzavírání kolektivní smlouvy, v případných kolektivních sporech o plnění závazků 
z této kolektivní smlouvy vyplývajících a při změnách této kolektivní smlouvy obě smluvní 
strany vycházejí ze zákona o kolektivním vyjednávání a z ustanovení zákoníku práce.

2. Smlouvou se obě smluvní strany zavazují k plnění úkolů, které jsou uvedeny 
v následujících částech.

3. Kolektivní smlouva (dále jen „smlouva“) se uzavírá mezi zaměstnavatelem a výborem 
odborové organizace ve smyslu ustanovení §15 a § 22 až § 29 zákoníku práce.

4. Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Zaměstnavatelem – Česká republika, její organizační složka – Ministerstvo zahraničních 
věcí (dále jen „MZV“). Jménem zaměstnavatele jednají ministr zahraničních věcí ČR a jím 
pověření vedoucí zaměstnanci v čele jednotlivých organizačních útvarů MZV, kteří ve své 
působnosti odpovídají za plnění ustanovení této smlouvy;

b) Výborem – Výbor základní organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací na 
MZV (dále jen „výbor“), který je podle právních předpisů příslušným odborovým orgánem 
pro kolektivní vyjednávání a odpovídá za plnění ustanovení této smlouvy ze strany 
odborového orgánu;

c) Zaměstnanci – všichni zaměstnanci MZV ve smyslu ustanovení § 24 zákoníku práce;

(dále jen „smluvní strany“).

5. Plnění závazků vyplývajících pro smluvní strany ze smlouvy bude sledováno a písemně 
vyhodnocováno příslušnými vedoucími zaměstnanci a výborem pololetně a příčiny neplnění 
budou po vzájemné dohodě odstraňovány.  

Odpovídá: předseda výboru, generální tajemník MZV (dále jen „GT“)
Termín: 1x za pololetí ( k 30.6. a 20.12.)

6. V případě zaviněného neplnění závazků založených touto kolektivní smlouvou lze 
u příslušných zaměstnanců vyvodit odpovědnost a z ní vyplývající případný postih.

Článek  2
Vzájemné  vztahy  mezi  smluvními  stranami

1. Zaměstnavatel ve smyslu § 277 zákoníku práce vytvoří členům výboru podmínky pro řádný 
výkon jejich činnosti bezplatným poskytnutím zasedacích místností s obvyklým vybavením 
pro schůzovou činnost a základní kancelářské techniky (telefon, kopírka, fax, e-mail, systém 
Lotus Notes) a kancelářských potřeb. Dále umožní využívání nástěnky v přízemí Černínského 
paláce.

Odpovídá: VŘ SL
Termín: průběžně
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2. Zaměstnavatel poskytne pracovní volno zaměstnanci na nezbytně nutnou dobu k výkonu 
odborové činnosti, zejména účasti na schůzích, konferencích, sjezdech, školeních za 
podmínek stanovených ustanovením § 203 zákoníku práce s náhradou platu ve výši 
průměrného výdělku. Výbor se zavazuje informovat Ř PAM v předstihu o účasti zaměstnanců 
na výše uvedených akcích. 

Odpovídá: Ř PAM, výbor
Termín: průběžně

3. Akce odborové organizace budou přednostně konány v mimopracovní době. Pokud by 
zasahovaly do řádné pracovní doby, musí být předem vydán souhlas Ř PAM. Výjimkou je 
zasedání výboru, které se koná pravidelně každý čtvrtek od 15:30.

Odpovídá: výbor
Součinnost: Ř PAM
Termín: průběžně

4. Zaměstnavatel bude na základě dohody o srážkách z platu provádět srážku z platů členů 
odborové organizace na příspěvky ve výši 0,5% z čisté mzdy bez zaokrouhlování, zasílat je na 
účet odborové organizace a předávat výboru každý měsíc seznam zaměstnanců, kterým byly 
příspěvky sraženy a výslednou částku odvedených příspěvků. Výbor předá zaměstnavateli 
seznam zaměstnanců s jejich souhlasem se srážkami z platu. 

Odpovídá: Ř PAM
Součinnost: výbor
Termín: měsíčně

5. Zaměstnavatel zabezpečí na základě žádostí příslušných zaměstnanců odečet sražených 
členských příspěvků od základu daně u těch zaměstnanců - členů odborové organizace, 
kterým sráží z platu členský příspěvek dle čl. 2 bod 4, a kteří nepodávají daňové prohlášení 
samostatně.

Odpovídá: Ř PAM
Termín: 1x ročně

6. Postup při projednávání dle § 287 zákoníku práce:
a) zaměstnavatel poskytne výboru v dostatečném předstihu potřebné informace 

k projednávané záležitosti;
b) výbor zaujme stanovisko zpravidla do 5 pracovních dnů, u složitějších záležitosti do 

10 pracovních dnů;
c) pokud zaměstnavatel nehodlá plně akceptovat stanovisko výboru, předá výboru do 5 

pracovních dnů odůvodněnou odpověď;
d) pokud výbor nesouhlasí s odpovědí, svolá příslušný vedoucí zaměstnanec nebo přímo 

GT jednání s pověřenými členy výboru s cílem dosáhnout shody podle § 278 odst. 3 
zákoníku práce;

e) nepodaří-li se dosáhnout shody, informuje předseda výboru GT o podstatě sporu, 
argumentech a požadavcích zaměstnanců s žádostí o projednání otázky na poradě 
vedení MZV.



- 5 -5

7. Postup při informování zaměstnanců:
V případě, že bude jedna ze smluvních stran hromadně informovat zaměstnance o konání či 
nekonání druhé smluvní strany, předloží nejprve text informace zodpovědné osobě druhé 
smluvní strany a to minimálně 3 pracovní dny před zveřejněním informace. 

Odpovídá: GT, předseda výboru

II. Oblast pracovněprávní a personální
Článek 3

Informační povinnost zaměstnavatele 
1. Zaměstnavatel bude zaměstnance včetně zaměstnanců v zahraničí elektronicky informovat 
o připravovaných výběrových řízeních na obsazení pracovních míst včetně možnosti se jich 
zúčastnit. 

Odpovídá : Ř PERS
Termín: průběžně

2. Zaměstnavatel bude zaměstnance elektronicky informovat o volných pracovních místech.

Odpovídá : Ř PERS
Termín: 1x měsíčně

3. Zaměstnavatel bude informovat výbor o sjednaných nových pracovních poměrech dle § 38 
odst. 3 zákoníku práce a skončených pracovních poměrech.

Odpovídá : Ř PAM
Součinnost: výbor
Termín: 1x měsíčně

4. Zaměstnavatel bude informovat výbor o zaměstnancích, kteří mají pracovní volno bez 
náhrady platu.

Odpovídá : Ř PERS
Součinnost: výbor
Termín: 1x za pololetí

5. Zaměstnavatel bude informovat výbor o připravovaných legislativních úpravách v oblasti 
pracovněprávní a platové a konzultovat sociální problémy zaměstnanců.

Odpovídá: Ř PAM, Ř PERS
Součinnost: výbor
Termín: dle aktuální potřeby, minimálně 1x za pololetí

6. Zaměstnavatel projedná s výborem připravované organizační a personální záležitosti 
týkajících se více než 10 zaměstnanců, pravděpodobný vývoj zaměstnanosti na MZV, 
zamýšlené strukturální změny, racionalizační opatření a změny organizace práce, základní 
otázky pracovních podmínek, problémy zaměstnanců v oblasti pracovní a sociální, systém 
školení a vzdělávání zaměstnanců a obsah vzorových smluv a dohod sjednávaných se 
zaměstnanci.
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Odpovídá: GT 
Součinnost: výbor     
Termín:          1x za pololetí

7. Zaměstnavatel bude zaměstnance elektronicky informovat o udělování výjimek 
z kariérního řádu  a důvodech jejich udělení formou vkládání zápisů z KPDH do LN databáze.

Odpovídá : Ř PERS
Termín: průběžně

8. Zaměstnavatel bude zveřejňovat jím zpracovávané zprávy o opatřeních, kterými 
zaměstnavatel zajišťuje rovné zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zamezení 
diskriminace.

Odpovídá : Ř PERS, Ř LPTP
Termín: 1x ročně

Článek  4
Spolupráce při změnách a skončení pracovního poměru

1. Hromadná uvolňování zaměstnanců z pracovního poměru z organizačních důvodů podle § 
52 písm. a)-c) zákoníku práce projedná zaměstnavatel s výborem nejméně tři měsíce předem, 
budou-li se týkat více než 10 zaměstnanců.

Odpovídá: GT
Součinnost: výbor
Termín: průběžně

2. Rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem výpovědí podle § 52 zákoníku práce nebo 
okamžitým zrušením podle § 55 zákoníku práce projedná zaměstnavatel s výborem. Výbor se 
v případě výpovědi vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů, u okamžitého zrušení neprodleně.

Odpovídá: Ř PAM
Součinnost: výbor
Termín: průběžně

3. Žádost zaměstnavatele o předchozí souhlas výboru s rozvázáním pracovního poměru se 
zaměstnancem – členem výboru nebo s bývalým členem výboru v době jednoho roku po 
skončení jeho funkčního období - výpovědí podle § 52 zákoníku práce, nebo okamžitým 
zrušením podle § 55 zákoníku práce, bude výboru podána ve smyslu § 61 zákoníku práce 
nejméně 10 pracovních dní před uvažovaným předáním výpovědi nebo okamžitého zrušení 
pracovního poměru zaměstnanci. Výbor se v případě výpovědi vyjádří nejpozději do 5 
pracovních dnů, u okamžitého zrušení neprodleně.

Odpovídá: Ř PAM
Součinnost: výbor
Termín: průběžně
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4. Bude-li se jednat o zaměstnance, se kterým hodlá zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr 
výpovědí podle § 52 písm. a)–c) zákoníku práce, který pracuje u zaměstnavatele nejméně 5 
let, nedopustil se žádného porušení pracovních povinností a je starší 55 let, bude mu před 
předáním tohoto záměru k projednání výboru přednostně hledáno vhodné volné místo ve 
státní správě.

Odpovídá: Ř PERS
Termín: průběžně

5. Převedení zaměstnance na jinou práci dle § 41 zákoníku práce v případě, kdy zaměstnanec 
s převedením na jinou práci nesouhlasí a toto převedení bude delší než 21 dnů (§ 46 zákoníku 
práce), projedná zaměstnavatel s výborem předem, a to nejméně jeden týden před 
uvažovaným převedením. V případě nesouhlasného stanoviska výboru svůj záměr znovu 
posoudí.

Odpovídá: Ř PERS
Součinnost: výbor
Termín: průběžně

Článek 5 
Výběrová řízení

1. Zaměstnavatel na základě závěrů auditu SOFPIA a zkušeností z výběrových řízení 
proběhlých na podzim 2008 v případě potřeby projedná s odborovou organizací další opatření 
pro zvýšení transparence při obsazování pracovních míst v ústředí a v zahraničí.

Odpovídá: GT
Součinnost: výbor
Termín: 30. 6. 2009

2. Zaměstnavatel umožní při výběrových řízeních přítomnost člena výboru se statutem 
pozorovatele. Zaměstnavatel bude výbor v předstihu elektronicky informovat o místu a datu 
konání výběrového řízení.

Odpovídá: Ř PERS
Součinnost: výbor
Termín: průběžně

3. Zaměstnavatel bude vypisovat vnitřní výběrová řízení k výkonu práce v zahraničí, o jejichž 
obsazení se rozhoduje na MZV, kromě pracovních míst, jejichž obsazení navrhuje personální 
rada (velvyslanci, generální konzulové, chargé d´ affaires, vedoucí dalších misí, zástupci 
velvyslanců  zastupitelských úřadů nejvyšší politické důležitosti).

Odpovídá: Ř PERS
Termín: průběžně

4. Zaměstnavatel bude vypisovat vnitřní výběrová řízení na obsazení pracovních míst 
vedoucích zaměstnanců v ústředí mimo ty případy, kdy v souladu s vnitřními předpisy 
rozhodne o obsazení pracovního místa přímo.
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Odpovídá: Ř PERS
Termín: průběžně

5. Zaměstnavatel informuje elektronicky zaměstnance o přihlášených kandidátech do 
výběrových řízení do zahraničí.

Odpovídá: Ř PERS
Termín: do jednoho týdne od uzávěrky přihlášek do výběrových řízení

Článek 6
Zařazování na pracovní místo po návratu z vyslání do zahraničí

1. Zaměstnavatel podle možností zařadí zaměstnance, který v zahraničí vykonával práci-
funkci v nižší platové třídě než měl sjednanou před vysláním, na pracovní místo odpovídající 
sjednanému druhu práce-funkci podle pracovní smlouvy před vysláním, tzn. na pracovní 
místo odpovídající jeho vzdělání, praktickým znalostem, dovednostem a poslednímu 
pracovnímu hodnocení.

Odpovídá: Ř PERS
Termín: průběžně

2. Před zařazením zaměstnance, který po dobu vyslání vykonával jmenovanou funkci, je 
zaměstnavatel povinen písemně splnit nabídkovou povinnost podle ust. § 73 odst. 6 zákoníku 
práce. 

Odpovídá: Ř PERS 
Termín do 15ti dnů po odvolání z funkce

Článek 7
Systemizace 

Zaměstnavatel bude projednávat s výborem změny v systemizaci, pokud se budou týkat více 
než 10 pracovních míst.

Odpovídá: GT
Součinnost: výbor
Termín: průběžně

Článek 8
Další pracovní  volno

1. Vedle pracovního volna s náhradou platu poskytovaného podle přílohy vládního nařízení   
č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek 
v práci, zaměstnavatel poskytne zaměstnanci na jeho žádost další pracovní volno při úmrtí 
osoby jemu blízké, a to v délce maximálně pěti dnů bez náhrady platu. 

2. Zaměstnanci s pravidelným pracovištěm v zahraničí se poskytne pracovní volno s náhradou 
platu, a to na jeden den  k cestě na dovolenou do ČR a na jeden den při cestě zpět, která je 
hrazena z prostředků MZV a je spojena se zdravotní prohlídkou.
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3. Pracovní volno s náhradou platu se rovněž poskytne zaměstnanci na dobu nezbytně nutnou 
na cestu z pravidelného pracoviště v zahraničí do ČR a zpět při úmrtí manžela/manželky, 
registrovaného partnera/partnerky, dítěte nebo rodiče.

4. Při návratu zaměstnance s pravidelným pracovištěm v zahraničí do ústředí se mu na jeho 
žádost poskytne pracovní volno s náhradou platu jednorázově na dobu tří po sobě jdoucích 
pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů ode dne návratu ze zahraničí.

5. Zaměstnanci, který se vrátil z pracovní cesty po 22. hodině nebo v pracovní době po 
nočním letu, se poskytne nezbytný odpočinek od skončení pracovní cesty do nástupu do práce 
po dobu deseti hodin; pokud tato doba spadá do pracovní doby zaměstnance, poskytne se 
zaměstnanci za tuto dobu náhrada platu.

6. Zaměstnanci, kterému je poskytnuto pracovní volno k činnosti při přednášce nebo výuce 
včetně zkušební činnosti se poskytne pracovní volno s náhradou platu nejvýše v rozsahu 12 
pracovních dnů v kalendářním roce.

7. Zaměstnanci, kterému lze za podmínek stanovených v § 203 odst. 2 písm. i) zákoníku práce 
poskytnout pracovní volno nejvýše v rozsahu 3 týdnů v kalendářním roce k činnosti 
vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní, 
oddílových vedoucích, vychovatelů a instruktorů v táborech pro děti a mládež, se toto volno 
poskytne s náhradou platu.

8. Zaměstnanci se poskytne na vlastní svatbu pracovní volno s náhradou platu v rozsahu 
2 dnů, pokud den k účasti na svatebním obřadu a den k přípravě na svatební obřad na sebe 
bezprostředně navazují.

9. Zaměstnanci se poskytne pracovní volno s náhradou platu na nezbytně nutnou dobu 
k účasti při porodu dítěte.

10. Zaměstnavatel nebude od zaměstnance požadovat úhradu zdravotního pojištění ve všech 
případech, kdy mu podle § 203 zákoníku práce a přílohy nařízení vlády č. 590/2006 Sb., 
kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, náleží pracovní 
volno bez náhrady platu.

1 – 10 odpovídá: Ř PAM
Termín: průběžně

Článek 9
Čerpání řádné dovolené

1. Čerpání dovolených zaměstnanci se řídí rozvrhem čerpání dovolených sestaveným 
s předchozím souhlasem výboru, zohledňujícím zejména potřeby rodičů při plnění povinností 
souvisejících se školní docházkou dětí v jejich péči.

Odpovídá: vedoucí zaměstnanci, Ř PAM, výbor   
Termín: 31. března každého roku
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2. Zaměstnavatel informuje zaměstnance o nároku na dodatkovou dovolenou.

Odpovídá: Ř PAM
Termín: průběžně

3. Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez jeho zavinění 
prokazatelně vznikly proto, že zaměstnavatel změnil jemu určenou dobu čerpání dovolené, 
nebo že ho odvolal z dovolené.

Odpovídá: vedoucí zaměstnanci
Součinnost: Ř PAM
Termín: průběžně

Článek 10
Spolupráce při projednání výše náhrad škody

Zaměstnavatel se zavazuje přizvat k projednávání výše požadovaných náhrad škod 
způsobených zaměstnanci a obsahů dohod o způsobech jejich úhrady na Škodní komisi MZV 
(§ 263 odst. 2 zákoníku práce) pověřeného člena výboru. Zasedání Škodní komise se 
uskuteční zpravidla do 2 měsíců ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla a že za ni 
zaměstnanec odpovídá.

Odpovídá: Ř OSR
Součinnost: výbor
Termín: průběžně

Článek 11
Spolupráce při rozhodnutí o odškodnění za pracovní úraz a nemoc z povolání

Zaměstnavatel se zavazuje přizvat k projednávání způsobu a rozsahu náhrady škody za 
pracovní úraz nebo nemoc z povolání na příslušné komisi pověřeného člena výboru. Zasedání 
komise se uskuteční zpravidla do 2 měsíců od podání žádosti zaměstnance o odškodnění.

Odpovídá: Ř PAM, Ř BEZO
Součinnost: výbor

Článek 12
Náhrady prokázaných vedlejších výdajů při pracovních cestách

Do náhrady nutných vedlejších výdajů při pracovních cestách lze zahrnout i připojištění 
léčebných výloh, které si zaměstnanec z důvodu pracovní cesty sjednal za podmínek 
stanovených vnitřními předpisy MZV.

Odpovídá: Ř PAM
Termín: průběžně
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Článek 13
Vydávání vnitřních předpisů 

1. Na základě § 305 odst. 1 zákoníku práce zaměstnavatel vydává a mění vnitřní předpisy 
stanovující platová práva a ostatní práva v pracovněprávních vztazích za podmínky 
předchozího projednání s výborem.

Odpovídá: Ř PAM
Termín: průběžně

2. Při přípravě výše uvedených vnitřních předpisů má výbor postavení připomínkového místa.

Odpovídá: příslušní vedoucí zaměstnanci
Termín: průběžně

3. Vnitřní předpis k FKSP může být vydán a změněn pouze se souhlasem odborové 
organizace.

Odpovídá: Ř PAM
Součinnost: výbor
Termín: průběžně

III. Platová oblast
Článek 14

Základní informace
1. Zaměstnavatel bude elektronicky informovat zaměstnance o průměrném platu v ústředí a na 
ZÚ v předchozím roce k 1.1. a k 31.12.

Odpovídá: Ř OSR
Termín: 31.1. každého roku

2. O platovém vývoji bude zaměstnavatel informovat výbor odborové organizace již 
v průběhu připomínkového řízení. V průběhu kalendářního roku informuje zaměstnavatel 
výbor o skutečném využití platových prostředků, okolnostech, které jej ovlivňují a o 
případných opatřeních přijímaných na základě platového vývoje pro závěrečné období roku. 
Zaměstnavatel projedná s výborem záměr využití meziročního nárůstu platu v následujícím 
roce.

Odpovídá: Ř OSR
Součinnost: výbor
Termín: 1x za pololetí
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Článek 15
Náhrada platu

Nemůže-li zaměstnanec konat práci v důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými 
povětrnostními vlivy nebo živelní událostí nebo pro jinou překážku na straně zaměstnavatele 
a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada platu ve výši jeho průměrného 
výdělku.

Odpovídá: Ř PAM
Termín: průběžně

Článek 16 
Pracovní pohotovost

Za dobu pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci odměna ve výši 20% průměrného 
výdělku. 

Odpovídá: Ř PAM
Termín: průběžně

Článek 17
Další odstupné

1. Zaměstnanci, u kterého dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou 
zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a)-c) zákoníku práce nebo dohodou 
z týchž důvodů, náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši trojnásobku 
průměrného měsíčního výdělku. Dojde-li z tohoto důvodu k rozvázání pracovního poměru 
dohodou tak, že zaměstnanec skončí pracovní poměr v průběhu výpovědní doby nebo bez 
výpovědní doby, zvýší se odstupné za každý nečerpaný měsíc výpovědní doby (maximálně za 
2 měsíce) o jednonásobek  průměrného měsíčního výdělku. 

Odpovídá: Ř PAM
Termín: průběžně

2. Jedná-li se o zaměstnance, jehož pracovní poměr k zaměstnavateli trval ke dni skončení 
pracovního poměru nepřetržitě více než 10 let, zvýší se odstupné o jednonásobek  průměrného 
měsíčního výdělku. 

Odpovídá: Ř PAM
Termín: průběžně

Článek 18
Náhrady výdajů poskytované zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce

Zaměstnavatel  bude  poskytovat  zaměstnancům  vysílaným  na  pracovní  cesty  po  území  
ČR  stravné  ve  výši  horních  hranic  rozpětí  sazeb  stanovených  v  § 176 odst. 1 zákoníku 
práce.

Odpovídá: Ř OHÚ
Termín: průběžně
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Článek 19
Osobní příplatek

1. Osobní příplatek je nenároková složka platu a může se přiznat zejména na základě 
následujících základních kritérií:  
- trvalý kvalitní výkon prováděných prací;
- plnění většího rozsahu vykonávaných prací;
- hodnocení zaměstnance;
- odpovědnost vykazovaná při plnění pracovních úkolů;
- a dále dle platového řádu.

2. Zaměstnavatel na vyžádání písemně informuje zaměstnance o důvodech odebrání nebo 
snížení osobního příplatku.

Odpovídá: vedoucí zaměstnanci 
Termín: průběžně

Článek 20
Práce přesčas

V souladu s § 93 odst. 4 zákoníku práce se období, kdy celkový rozsah práce přesčas nesmí 
činit v průměru více než 8 hodin týdně, stanoví na 52 týdnů po sobě jdoucích v kalendářním 
roce.

Odpovídá: vedoucí zaměstnanci oprávněni nařídit nebo schválit práci přesčas
Termín: průběžně

IV. Péče o zaměstnance
Článek 21

Závodní stravování
1. Zaměstnavatel umožní zaměstnancům působícím v Černínském paláci a okolí (např. 
Toskánský palác, Jiviny) stravování formou podávání obědů v  Černínském paláci ve 
stravovacím zařízení zaměstnavatele s denním výběrem nejméně z pěti druhů hlavních jídel 
s výdejní dobou v době 11,30 - 13,30 hodin. Příspěvek na jedno hlavní jídlo denně je stanoven 
v zásadách pro používání FKSP. Zaměstnancům redislokovaným v objektu Rytířská jsou 
poskytovány stravenky.

Odpovídá:   Ř OS, Ř PAM
Termín: průběžně

2. Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům vykonávajícím práce na základě dohod o pracovní 
činnosti v době jejich přítomnosti v práci jedno hlavní jídlo za úhradu ve výši pořizovací ceny 
surovin.

Odpovídá: Ř OS
Termín: průběžně
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3. Součástí stravování je v budově Černínský palác bufet s provozní dobou v pondělí až pátek 
7.30 – 11.00 a 11.30 – 14.30  hodin. 

Odpovídá:   Ř OS
Termín: průběžně

4. K zabezpečení možnosti stravování před a po pracovní době bude v Černínském paláci 
navýšen počet automatů vydávajících drobné občerstvení (bagety apod.) oproti stavu v roce 
2008.

Odpovídá: Ř OSM
Termín: začátek roku 2009

5. Zaměstnavatel umožní objednávání obědů z internetu i mimo budovu MZV.

Odpovídá: Ř OAIS
Termín: do 30.6.2009 

Článek 22
Péče o zdraví zaměstnanců

1. V rámci péče o zdraví zaměstnanců zaměstnavatel zajistí poskytování rekondičních a 
reflexních masáží v budově Černínský palác s příspěvkem dle zásad pro používání FKSP. 

2. Zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu do země s výskytem infekčních chorob, jakož i 
zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům, kteří jsou přeloženi do země s výskytem 
infekčních chorob, uhradí zaměstnavatel doporučená očkování. 

3. Zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům, kteří jsou v klimaticky a zdravotně 
náročných teritoriích, zajistí a uhradí pravidelné lékařské prohlídky. 

Odpovídá  1 – 3: Ř PAM
Termín: průběžně

4. Zaměstnavatel zajistí v souladu s ustanovením § 224 odst.1 písm. d) zákoníku práce pro 
zaměstnance v prostoru Toskánského paláce závodní preventivní péči.

Odpovídá:  VŘ SL, Ř PAM, Ř OSR
Termín: průběžně 

Článek  23
Ostatní  služby, hygienické a technické zázemí

1. Zaměstnavatel umožní provoz kadeřnictví pro zaměstnance v budově Černínský palác.

2. Zaměstnavatel umožní parkování jízdních kol v Černínském paláci ve stojanech.

3. Zaměstnavatel zajistí poskytnutí stojanů s vodou dle stavu k 31. prosinci 2008.
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4. Zaměstnavatel umožní zaměstnancům využití sociálního zařízení (sprchy) – místnost č.561 
Černínský palác (klíč je k dispozici v pracovní době v kanceláři č.73).

Odpovídá 1 - 4: Ř OSM
Termín: průběžně

V. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Článek 24

Pracovní podmínky
1. Zaměstnavatel zajistí udržování veškerých provozních prostor v budovách zaměstnavatele 
z hlediska hygieny, pracovního prostředí a ochrany zdraví při práci na úrovni standardu 
odpovídajícímu postavení zaměstnavatele v soustavě ústředních orgánů státní správy 
a odpovídajícím platným hygienickým předpisům.

Odpovídá: Ř BEZO, Ř OSM
Termín: průběžně

2. V případě, že teplota na pracovištích přesáhne 30°C, může nadřízený vedoucí zaměstnanec 
povolit, pokud to charakter práce umožňuje, výkon práce mimo pracoviště nebo zkrácení 
pracovní doby. 

Odpovídá: Ř BEZO, vedoucí zaměstnanci
Termín: průběžně

3. Zaměstnavatel bude informovat zaměstnance o harmonogramu plánované rekonstrukce 
Černínského paláce a v jejím rámci o plánech na snížení vysokých teplot zejména v jižní 
straně budovy a horních patrech.  

Odpovídá:  Ř OS, Ř OSM
Termín:           průběžně

VI. Kulturní, sportovní, vzdělávací činnost a rekreace
Článek 25

Tvorba a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb
1. Zaměstnavatel a odborová organizace se zavazují využívat prostředků fondu kulturních a 
sociálních potřeb (FKSP) účelně a v souladu s právními předpisy o používání FKSP (vyhláška 
č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb) podle schváleného rozpočtu a 
rozpracované ve směrnici pro tvorbu a používání FKSP ve prospěch zaměstnanců.

2. Zaměstnavatel zabezpečí z FKSP vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce 
pořádané zaměstnavatelem od jiné organizační složky státu nebo od právnické anebo fyzické 
osoby, včetně rekreace ve smyslu § 8 vyhl. č. 114/2002 Sb., a to podle směrnice pro tvorbu a 
používání FKSP.
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3. Zaměstnavatel uhradí z FKSP odborové organizaci prokazatelné náklady, které jí vzniknou 
v souvislosti s plněním oprávnění vyplývající z pracovněprávních předpisů. 

Odpovídá 1-3:Ř PAM
Součinnost: výbor

Článek 26
Vzdělávání

Zaměstnavatel umožní návštěvu jazykových kurzů rodinným příslušníkům, u nichž se 
předpokládá doprovod vyslaného zaměstnance a jejich zaměstnání na zastupitelském úřadě.

Odpovídá: Ř DA
Termín: průběžně

VII. Závěrečná ustanovení
Článek 27

1. Obsah smlouvy se může změnit na základě dohody formou písemných dodatků. K jednání 
k návrhu jedné smluvní strany je druhá smluvní strana povinna přistoupit neprodleně, 
nejpozději však do tří týdnů od doručení na změnu či doplnění smlouvy.

Odpovídá: GT
Součinnost: výbor

2. Smlouva bude vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž dva obdrží výbor a dva 
zaměstnavatel.

3. Zaměstnavatel zabezpečí seznámení všech zaměstnanců s obsahem smlouvy, jakož i 
s konkretizací úkolů, které z ní vyplývají. 

Odpovídá: Ř PAM
Součinnost: Ř OPL
Termín: do 15 dnů od uzavření kolektivní smlouvy

4. Tato smlouva se uzavírá na dobu od jejího podpisu do 31.12.2009. Pokud nebude do 
31.12.2009 uzavřena kolektivní smlouva na rok 2010, prodlužuje se účinnost této kolektivní 
smlouvy až do přijetí nové kolektivní smlouvy, a to nejpozději do 31.12.2010. Tato kolektivní 
smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.

V Praze dne   4. 2. 2009

Karel  Schwarzenberg Mgr. Jan Kamínek  
ministr zahraničních věcí předseda základní organizace 




