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upřesnění metodického postupu nři rozvrhování dobv službv v souvislosti s nřechodem

HZS kraiů na EKIS II
(K čj. MV-28 1 1 9- l/Po-PVP-2Ol 3)

V návaznosti na společné jednání na Generálním ředitelství HSS ČR k problematice
přechodu HZS krajů do informačního systému EKIS II sdělujeme následující.

Systém EKIS II má pro oblast rozvrhování doby služby zabudovánu řadu kontrolních
mechanizmů, které neumožní zadat romržení doby služby příslušníků v rozporu se zákonem
ě. č.36112003. Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sboru (dále jen ,,zákon"),
a to jak v oblasti délky směn; tak i v oblasti nepřetržitého odpočinku mezi směnami,
nepřetržitého odpočinku v týdnu, ěerpání dovolené apod.

Sohledem na vYše uvedené se nepředpokládají žádné změny vprogramovém
nastavení systému EKIS II. Bezproblémový provoz systému však vyžaduje ze strany
uživatelů dodržováníjednotného postupu při řešení konkrétních situací, jejichž řešení v dosud
užívaném systému VEMA lze v některych případech oznaěit z hlediska dodržování zákona
jako sporné.

Jedná se zejména o následující okruhy problémů:

1. Rozvrhování doby služby příslušníků HZS
Ustanovení zákona upravující dobu služby, služební pohotovost a dobu odpočinku se

váahují na všechny příslušníky bezpečnostních sboru, s výjimkou speciálního ustanovení

§ 53 odst. 5, které jako jediné umožňuje při dodržení stanovených podmínek stanovit
příslušnftům v rámci směny služební pohotovost, a to pouze pro příslušníky Hasičského
záchranného sboru.

Zryše uvedeného vyplývá, že základní doba služby v ýdnu v délce 37,5 je závazná pro
všechny příslušníky a ve smyslu ustanovení § 53 odst. 3 písm. b) zákona musí b/t
u příslušnftů konajících službu v nerovnoměrném rozvňení doby služby dodržena ve
vyrovnávacím období ďí měsíců, případně v odůvodněných případech jednoho kalendářního
roku.

Z hlediska praktické aplikace tohoto ustanovení zákona u příslušníků FZS konajících
službu v režimu směn definovaném v § 53 odst. 5 zákona, u nichž v důsledku jiného počtu
směn v kalendářním roce vychází i jiný počet hodin výkonu služby, je nutno v případech, kdy



počet hodin je nižší, než odpovídá stanovené základní době služby v týdnu k doplnění využít
další zaměstnání, která jsou vprůběhu roku konána mimo rámec těchto směn, např. školení,
různá přezkoušení v rámci odborné přípravy apod. Rovnéž přichází v úvahu v souladu
s ustanovením § 53 odst. 3 písm. a) zákona naplánovat směnu s potřebným počtem hodin
výkonu služby (max. 24 hodin) a v případě potřeby na takto stanovenou směnu navázat
služební pohotovostí.

Např, příslušníkovi v závěru roku chybí do naplnění základni doby služby v celoročním
objemu 6 hodin. Místo směny v režimu § 53 odst. 5 se náplánuje směna v délce 22 hodin a po
jejím ukončení se nařídí na navazující 2 hodiny služební pohotovost na služebně.

V případech, kdy příslušníkům vychazi více hodin v celoročnítn objemu oproti základní
době služby, lze potřebný počet směn zkrátit a do potřebných 24 hodin, po ktetých je směna
střídána, se doplní služební pohotovostí na služebně.

Např. příslušníkovi v závěru roku přeb;fuá v celoroěním objemu proti základní době
služby 6 hodin. Místo směny v režimu § 53 odst. 5 se naplánuje směna v délce 10 hodin a po
jejím ukončení se nařídí nanavazujicích 14 hodin služební pohotovost na služebně. Zde je
nutno respektovat minimální délku směny podle ustanovení § 53 odst. 3 písm. a) zákona,
která ěiní 4 hodiny. V případě, že přeb/vá více hodin, je nutné iipravu rozložit na více směn,
případně jednu směnu v režimu § 53 odst. 5 nahradit služební pohotovostí na služebně
v trvání 24 hodin.

2, Dovolená

Délka dovolené příslušníků je stanovena v ustanovení § 65 odst. l zákona, a je určena
počtem ť}dnů. To znamená, že příslušníkovi je ,,omluvena" doba nepřítomnosti ve službě
zdůvodu dovolené vrozsahu jeho nároku na dovolenou vpříslušném počfu rýdnů doby
služby.

Z ustanovení § 52 odst. 2 je zŤejmé, že týden výkonu služby příslušníka představuje dobu,
v níž byla konána služba v rozsahu základní doby služby v týdnu podle předem stanoveného
rozvržení doby služby (tj. 37,5 hod.), přiěemž za l den výkonu služby se považuje jedna
pětina této doby. Délka dovolené zakalendáŤní rok pak předstawje 225 hodin,

Odbor personální zastává po celou dobu účinnosti zákona něnor, že i v píípadě příslušníku
zaŤazených v režimu nerovnoměrného rozvrhování doby služby je nutno dovolenou
poskytovat tak,že na den dovolené se naplánuje směna v délce 7,5 hod., a takto se zahrne do
měsíěního fondu doby služby. Pokud by na daný den měla připadnout směna delší, chybějící
část příslušník naslouží v následujícím období. Tento postup akceptovaly všechny
bezpečnostní sbory při pravidelných jednáních k jednotné aplikaci zákona s tím, že zákon jiný
postup neumožňuje, s výjimkou HZS ČR, kde byl dosud uplatňován postup odpovídající
poskytování dovolené zaměstnancům v pracovním poměru s nerovnoměrně rozvrženou
pracovní dobou podle ustanovení § 2t3 odst. 4 zákoníkttpráce,tedy poskytování dovolené ve
směnách. Zákoník práce se však na příslušníky bezpečnostních sborů nevztahuje a tento
postup tedy nelze aplikovat.

Vzhledem k tomu, že týdenní doba služby je stanovena v hodinách lze akceptovat, že
nárok na dovolenou i její čerpání v daném kalendářním roce budou vykazovány v hodinách.
Pokud nebude celý nárok vyčerpán, převádí se zůstatek dovolené do následujícího roku a při
ěerpání vtomto roce je čerpán jako první. Není rozhodující, zda zůstatek pokqivá celou
směnu nebo ěiní pouze 1 hodinu. Uvedený postup by neměl přinést žádné aplikační potíže ani



z hlediska systému EKIS II, jehož nastavení tuto variantu umožňuje, ani zhlediska uživatelů
tohoto systému a dotčených příslušníku

3. Nepřetržifý odpočinek mezi jednotlivými směnami

Problematiku nepřetržitého odpočinku mezi jednotlivými směnami upravuje ustanovení

§63 zákona, které vodstavci 1 stanoví nárok na nepřetržit} odpočinek vtrvání nejméně 10

hodin, v případě v,ýkonu služby přesčas minimálně 6 hodin. Speciální ustanovení v odstavci 2
pak umožňuje příslušníkum HZS započítat do doby odpočinku dobu služební pohotovosti na
služebně nařízené v rámci směny podle § 53 odst. 5 zákona,jestliže nepřetržitě trvala alespoň
4 hodiny.

Toto ustanovení však nic nemění na skutečnosti, že směna podle § 53 odst. 5 zákona,
lďerázaěíná v 19,00 hod. končí následující den v07,00 a ktéto hodině je nutno vyhodnotit
dobu poskytnutého nepřefižitého odpočinku mezi směnami. Ani v případě, že příslušníkŮm
bude poslcytnut odpočinek po celou dobu služební pohotovosti v trvání 7 hodin (od 23,00 do
06,00 hod.), nelze další směnu (školení, odborný qýcvik, ozdravný pobyt apod.) zahájit dříve
než po třech hodinách odpočinku, tedy v 10,00 hod.

Uvedené situace lze řešit v souladu se zákonem pouze za předpokladu, že dotčení
příslušníci budou vy,jmuti zrežimu směny podle § 53 odst. 5 zákona a v souladu
s ustanovením § 53 odst. 3 písm. a) zákona jim bude naplánována na den předcházející
příslušnému školení, nástupu na ozdravný pobyt směna v takové délce, aby byla ukončena 10

hodin před zahájením následující směny. Na zbytek původní směny (24 hodinového úseku)
lze nařídit služební pohotovost na služebně

Pokud tedy dalším lýkonem služby má být odborné školení, které má zaěít pro
příslušníky končící směny v 07,00 hod., tedy po nástupu nové směny, musí jejich směna být
ukončena 10 hodin před touto hodinou, tedy v 21,00 hod, Těmto příslušníkum bude nařízena
služební pohotovost na služebně od 21,00 do 07,00hod. V 07,00 hod. pak múže zaěít další
směna v minimální délce 4 hodin. Obdobný postup lze zryolit při nástupu na ozdravný pobyt.

Uvedené opatření se zpravidla nebude týkat všech příslušníků zařazených do směny, ale
pouze těch, pro které je určeno příslušné školení apod., popř. těch, kteří nasfupují ozdravný
pobyt a bude využíváno v pouze v případě, že na směnu rozvrženou v systému celoroČního
rozvňení směn má navazovat další výkon služby.

4. ElektronicM výplatní páska

Povinnost poskytování dokladu o jednottivých složlcách služebnfto příjmu a provedených
sražkách upravuje ustanovení § t29 odst. 3 zákona. Zákon, na rozdíl od analogického
ustanovení zákoníku ptáce, nevyžaduje písemnou (listinnou) formu tohoto dokladu.

Na základě konzultace s příslušný,rni orgány ministerstva práce a sociálních věcí ČR se
odbor personální ztotožnil s možností poslqrtovat výše zmíněný doklad v elektronické
podobě. Souěasně upozorňujeme, že při aplikaci tzv. ,,elekhonické výplafirí pásky" je nutno
zajistit ochranu osobních dat a citlivých údajů zakódováním přístupu k uvedenému souboru.
Technologiclc|m řešením uvedeného problému se v současné době zabývá odbor provozu
a rozvoje EKIS. O podmínkách a posfupu při využívání ,,elektronické v,ýplatní pásky" budou
všichni uživatelé EKIS informováni ihned po dokončení úpravy systému.


