
KOLEKTIVNÍ DOHODA
 

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy (dále jen „zaměstnavatel“)
se sídlem Sokolská 62, 121 24 Praha 2,

zastoupený ředitelem plk. Bc. Daliborem Gosmanem

a

Odborové sdružení hasičů Praha (dále jen „OSHP“)
zastoupené prezidentem  OSHP ppor. Antonínem Šustrem

uzavírají tuto kolektivní dohodu na rok 2011

Kolektivní dohoda obsahuje:

I. Úvodní ustanovení
II. Základní ustanovení
III. Pracovněprávní a služební vztahy
IV. Hmotná zainteresovanost
V. Péče o zaměstnance
VI. Tvorba FKSP
VII. Závěrečná ustanovení

Přílohy kolektivní dohody:

č. 1 Rozpočet FKSP HZS hl. m. Prahy pro rok 2011
č. 2 Zásady pro poskytování darů z prostředků FKSP zaměstnancům 
č. 3 Zásady pro poskytování rekreace v účelovém zařízení Bedřichovka 
č. 4 Zásady pro poskytování rekreace v účelovém zařízení Hory Matky Boží
č. 5 Zásady organizování dětských táborů
č. 6 Rozpis akcí pro děti zaměstnanců a důchodce - bývalé zaměstnance HZS hl. m. Prahy 

pro rok 2011
č. 7 Zásady pro poskytnutí příspěvku na penzijní připojištění



I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1
Předmět kolektivní dohody

1) Tato kolektivní dohoda se uzavírá v souladu s § 199 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „služební zákon“), a § 22 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), 
za  účelem zlepšení  podmínek  výkonu služby,  pracovních podmínek,  zdravotních,  sociálních a 
kulturních  podmínek  příslušníků  a  občanských  zaměstnanců  HZS  hl.  m.  Prahy  (dále  jen 
„zaměstnanců“).  Kolektivní  dohodu uzavírá  jménem zaměstnanců HZS hl.  m.  Prahy příslušný 
orgán OSHP a jménem zaměstnavatele ředitel HZS hl. m. Prahy. 

2) Na postup při  uzavírání Kolektivní  dohody,  na její  platnost,  účinnost a na řešení  kolektivních 
sporů se přiměřeně vztahují ustanovení zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění 
pozdějších předpisů, s výjimkou ustanovení o stávce a výluce.  

3) Kolektivní dohodou nelze rozšiřovat nároky, které vyplývají ze služebního poměru.

Čl. 2
Závaznost kolektivní dohody

Tato kolektivní dohoda upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem, zastoupeným 
příslušnými služebními funkcionáři a zaměstnanci HZS hl. m. Prahy, dále práva a povinnosti obou 
smluvních stran a je pro obě strany závazná.

Čl. 3
Vymezení příslušnosti a některých pojmů

1) Ředitel Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy (dále jen „ředitel HZS hl. m. Prahy“) uznává 
prezidenta  Odborového sdružení  hasičů Praha (dále  jen  „prezident  OSHP“)  za  představitele  a 
zástupce  všech  zaměstnanců  Hasičského  záchranného  sboru  hl.  m.  Prahy  pro  kolektivní 
vyjednávání, jehož cílem je uzavření, realizace a kontrola dodržování kolektivní dohody. 

2) Projednáním se pro účely této kolektivní dohody rozumí účelové setkání obou smluvních stran se 
zaznamenáním jejich stanovisek k projednávané věci do zápisu. Projednání musí vždy proběhnout 
před rozhodnutím ve věci samé. Písemné materiály, které jsou předmětem projednání se poskytují 
druhé straně k seznámení zpravidla 7 kalendářních dnů před vlastním projednáním.

3) Přístup k nezbytným informacím a informování odborů bude zajištěno především projednáváním 
problematiky uvedené v hlavě II, čl. 4 a dále zásadních otázek péče o zaměstnance, opatření ke 
zlepšení  pracovního  prostředí  a  ochrany  života  a  zdraví  při  práci  (dále  jen  „BOZP“). 
Zaměstnavatel zajistí informovanost odborového orgánu zasíláním interních aktů řízení týkajících 
se záležitostí uvedených v čl. 4.

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 4
Spolupráce zaměstnavatele a odborového orgánu

1) V souladu s § 198 odst. 1 písm. a), b), d) až g) služebního zákona bude zaměstnavatel projednávat 
uvedené záležitosti s odborovou organizací. Jedná se o zaujetí stanoviska k

a) podkladům potřebných k systemizaci služebních míst,
b) systému hodnocení a odměňování příslušníků a k vývoji služebních příjmů,
c) návrhům rozhodnutí týkajících se skončení služebního poměru,
d) návrhům služebních předpisů, které se týkají podmínek výkonu služby příslušníků,
e) návrhům na rozvržení doby služby,
f) návrhům na zlepšení podmínek výkonu služby.
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2) Pokud se odborová organizace nevyjádří k návrhu na projednání a zaujetí stanoviska do 7 dnů ode 
dne doručení písemného návrhu, postupuje zaměstnavatel dále bez jejího stanoviska.

3) V zájmu účelné a věcné spolupráce si  obě smluvní  strany budou včas a v nezbytném rozsahu 
poskytovat  informace  o  změně  své  organizační  struktury  včetně  změn  v obsazení  funkcí 
vedoucích  pracovníků  s personální  pravomocí  na  straně  zaměstnavatele  a  funkcí  na  straně 
odborového orgánu.

Čl. 5
Zaměstnavatel se zavazuje

1) Umožnit členům orgánů OSHP zastoupení ve svých poradních orgánech zřizovaných k projednání 
návrhů  ve  věcech  služebního  poměru  a  k posuzování  návrhů  na  zásadní  opatření,  zejména 
v oblasti sociálního zabezpečení a BOZP.

2) V nezbytném rozsahu a s ohledem na hospodárnost a efektivnost využití poskytnout k zabezpečení 
činnosti OSHP

a) prostor pro jejich jednání,
b) podatelnu organizace pro předání nezbytných informací členské základně,
c) uveřejnění  nezbytných  informací  na  Intranetu  zaměstnavatele  prostřednictvím 
pověřeného
d) člena OSHP  s odpovědností za obsah informace, 
e) zapůjčením  notebooku  a  mobilního  telefonu  prezidentovi  OSHP  za  podmínek 
platných

      pro užívání služebního telefonu a výpočetní techniky u HZS hl. m. Prahy. 
3) Pokud   tomu nebudou bránit problémy při zajištění výkonu služby, umožní po nezbytně nutnou 

dobu účast funkcionářů na jednání OSHP, s nárokem na služební příjem.
4) V rozsahu stanoveném zákonem o služebním poměru bude řešit oprávněné podněty,  stížnosti a 

oznámení předložené orgány OSHP.
5) Umožní zástupci OSHP účast na poradě vedení, pokud bude projednávána problematika uvedená 

v hlavě II., bodu 4, a dále zásadní otázky péče o zaměstnance, opatření ke zlepšení pracovního 
prostředí a ochrany života a zdraví při práci.

Čl. 6  
OSHP se zavazuje

1) Vykonávat svoji činnost tak, aby byl co nejméně narušován provoz zaměstnavatele. Při využívání 
materiálně  technického zabezpečení  organizace a  využití  spojových i  informačních  prostředků 
bude  dbát  na  maximální  hospodárnost  a  efektivitu.  Sdělí  zaměstnavateli  osoby odpovědné  za 
využití spojových a informačních prostředků. 

2) Poskytovat  zaměstnavateli  usnesení  svých  Valných  hromad,  zásadní  programové  a  koncepční 
dokumenty, aktuální přehled odborových funkcionářů a počtu členů odborové organizace.

3) Při  projednávání  otázek  týkajících  se  obou  smluvních  stran  bude  zvát  na  svá  jednání 
zaměstnavatele nebo jím pověřeného zástupce.  

4) Informovat zaměstnavatele o stanoviscích OSHP k připravovaným právním předpisům v oblasti 
pracovně  právní,  mzdové  a  sociální,  včetně  svých  stanovisek  a  opatřeních  přijatých  v  této 
souvislosti.

5) Spolupracovat při zajišťování kulturní, sportovní a rekreační činnosti zaměstnanců.
6) Vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby.
7) Členové orgánů OSHP jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvědí 

při výkonu své funkce, pokud by porušením mlčenlivosti mohlo dojít k prozrazení utajovaných 
skutečností nebo poškození zájmů zaměstnavatele nebo zaměstnanců.

III. PRACOVNĚPRÁVNÍ A SLUŽEBNÍ VZTAHY

1) Pracovněprávní  a  služební  vztahy  zaměstnanců  HZS  hl.  m.  Prahy  jsou  upraveny  služebním 
zákonem pro příslušníky a zákoníkem práce pro občanské zaměstnance, příslušnými prováděcími 
předpisy k uvedeným zákonům a vnitřními předpisy HZS hl. m. Prahy. Pracovněprávní a služební 
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úkony,  u kterých se ve smyslu právních předpisů vyžaduje projednání s odborovou organizací, 
budou při vydání opatřeny doložkou, v níž bude splnění této povinnosti potvrzeno.

2) Zaměstnavatel předloží vždy do 14 dnů po skončení každého pololetí odborovému orgánu jmenné 
seznamy  občanských  zaměstnanců  a  příslušníků,  kterým  ve  sledovaném  období  vznikl  nebo 
skončil pracovní nebo služební poměr.

IV. HMOTNÁ ZAINTERESOVANOST

1) Odměňování příslušníků se řídí služebním zákonem a odměňování občanských zaměstnanců 
      se řídí zákoníkem práce a příslušným prováděcím předpisem (tj. nařízení vlády č. 381/2010 
      Sb.). Zaměstnavatel seznámí odborový orgán s výší limitu prostředků na platy zaměstnanců 
      stanoveným na příslušný kalendářní rok a s plánovaným počtem zaměstnanců, pro který je 
     finanční limit přidělen.
2) Zaměstnavatel 1x za pololetí bude informovat odborový orgán o dosaženém počtu občanských 
      zaměstnanců a příslušníků a dosaženém průměrném platu u obou skupin zaměstnanců.
3) Služební příjem (plat) bude převeden na jeden osobní bankovní účet zaměstnance ve 
 výplatním termínu, a to vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž 

vznikl zaměstnanci nárok na služební příjem. 
4) Zaměstnanci vyslanému na služební cestu nebo studujícímu, kterému byl udělen souhlas se 

studiem při výkonu služby, budou hrazeny cestovní výlohy v rozsahu stanoveném zvláštními 
předpisy a jízdní výdaje za použití veřejných dopravních prostředků.

V. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
 
1) Pro vytvoření optimálních podmínek k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu 

§  101  až  108  zákoníku  práce  a  §  86  až  92  služebního  zákona  sjednají  oprávnění  zástupci 
smluvních stran: 

a) vždy pro příslušný kalendářní  rok termíny dílčích společných kontrol  jednotlivých 
pracovišť zařízení v rámci komplexní prověrky bezpečnosti tak, aby byla naplněna povinnost 
provést  nejméně  jednou v roce  prověrky bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci  na  všech 
pracovištích,
b) pro odstranění zjištěných závad odpovídající  časové harmonogramy nebo navrhnou 
nezbytná  opatření  investičního  charakteru  k zařazení  do  plánu  investic  s určením  priorit 
odstraňování závad a časovým harmonogramem tohoto postupu.
c) Na  základě  vyhodnocení  míry  rizik  a  efektivnosti  opatření,  přijatých  k  jejich 
odstranění  nebo  alespoň  minimalizování,  charakteru  práce  a  pracovního  prostředí 
zaměstnavatel  zpracuje  seznam  pracovišť,  na  kterých  budou  zaměstnancům  bezplatně 
poskytovány  osobní  ochranné  pracovní  prostředky,  pracovní  oděv  a  obuv,  mycí,  čistící 
i desinfekční prostředky. 

2) Zaměstnavatel  předloží  vždy do  31.  března  kalendářního  roku  odborovému   orgánu  zprávu  o 
výsledcích  komplexních  prověrek  bezpečnosti  na   jednotlivých  pracovištích  v průběhu 
předchozího  kalendářního  roku  včetně  informací  o  plnění  harmonogramu  sjednaného  pro 
odstranění zjištěných závad.

3) Zaměstnavatel zpracuje pro každý rok přehled a vyhodnocení pracovních a služebních úrazů,       
       ke  kterým v průběhu roku došlo. Seznam předloží do 31. března následujícího rok odborovému   
       orgánu spolu s opatřeními přijatými k zamezení možnosti vzniku nebo opakování obdobných  
       případů.  
4) Zaměstnavatel projedná s odborovým orgánem připravované zásadní změny podmínek 
       pracovního prostředí, hygieny práce, podmínek bezpečnosti a školení zaměstnanců o bezpečnosti. 
5) Školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci bude zaměstnavatel zajišťovat minimálně 1x za 12 měsíců a u vedoucích zaměstnanců 
1 x za 36 měsíců. 

 

VI. PÉČE O ZAMĚSTNANCE

Čl. 7
Oblast rekreace zaměstnanců
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1) V souladu s čl. 24 Organizačního řádu HZS hl. m. Prahy je školicí a výcvikové zařízení Bedřichov 
u Jablonce n/Nisou s pobočkou v Horách Matky Boží  účelovým zařízením HZS hl.  m.  Prahy, 
zřízeným zejména  pro oblast  vzdělávání  (odborná školení,  instrukčně metodická  zaměstnání  a 
semináře),  výcvik a ozdravné pobyty,  s možností  rekreace zaměstnanců HZS hl.  m.  Prahy vč. 
jejich rodinných příslušníků.  Správu zařízení  zabezpečuje  Kancelář  ředitele  HZS hl.  m.  Prahy 
prostřednictvím správce zařízení.

2) Náklady na provoz a údržbu zařízení se hradí z prostředků HZS hl. m. Prahy a z FKSP.

Čl. 8
Oblast péče o zaměstnance

1) K uznání  a  ocenění  pracovních  zásluh  a  výkonu  služby  může  zaměstnavatel  poskytnout 
příslušníkům podle  ustanovení  §  123 odst.  c)  služebního zákona a občanským zaměstnancům 
podle ustanovení § 224 odst. 2 písm. a) zákoníku práce odměnu při dovršení 50 let věku. Odměnu 
lze poskytnout  tomu zaměstnanci,  který dosáhne uvedeného životního výročí do konce daného 
roku. Při stanovení výše odměny je přihlíženo individuálně k pracovním a služebním výsledkům a 
k délce zaměstnání u HZS hl. m. Prahy. Maximální výše odměny činí 3.000,- Kč.

2) K uznání  pracovních  a  služebních  zásluh  zaměstnanců  je  možné  podle  dále  uvedených zásad 
poskytnout dary z prostředků FKSP (viz příloha č. 2 této kolektivní dohody).

3) Kancelář ředitele HZS hl. m. Prahy vypracuje nejpozději do 31. ledna daného kalendářního roku 
přehled  zaměstnanců,  kteří  splňují  podmínky  pro  poskytnutí  odměn  a  darů  při  významných 
životních, pracovních a služebních výročích dle kolektivní dohody a dle zásad  FKSP v daném 
roce. Vypracovaný přehled předá řediteli, náměstkům, odborovému orgánu a finančnímu odboru.  

VII. TVORBA FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

1) Fond je  určen k  zabezpečení  kulturních,  sociálních a dalších potřeb zaměstnanců,  případně,  v 
rozsahu stanoveném platnými předpisy, i jejich rodinným příslušníkům. Rozpočet FKSP je tvořen 
1% ze mzdových prostředků HZS hl. m. Prahy. Příděl do FKSP je prováděn zálohově zpětně po 
jednotlivých měsících.

2) Správcem fondu je ředitel HZS hl. m. Prahy.
3) Tvorba a používání fondu se řídí vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 114/2002 Sb.,  o fondu 

kulturních a sociálních potřeb ve znění pozdějších předpisů, Pokynem č. 7. ze dne 3. 6. 2010 
ředitele HZS hl. m. Prahy ve znění jeho dodatku č. 1, kolektivní dohodou na rok 2011  a zásadami 
pro používání FKSP, které jsou uvedeny v příloze č. 2 až č. 7 této kolektivní dohody.  Obecně 
platí, že se pro účely používání FKSP  zaměstnancem rozumí zaměstnanec v pracovním poměru, 
příslušník ve služebním poměru, soudce, žák středních odborných učilišť a učilišť a důchodce, 
který při prvém odchodu do starobního nebo  plného  invalidního  důchodu pracoval u organizační 
složky státu nebo příspěvkové organizace, (tedy "zaměstnanec") a jeho manžel (druh), partner (ve 
smyslu zákona  č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství) a  jejich nezaopatřené dítě (dále jen 
"rodinný příslušník").

4) Zásady pro používání fondu stanoví správce fondu a rozpočet FKSP HZS hl. m. Prahy schvaluje 
správce fondu a příslušný orgán OSH. Rozpočet na kalendářní rok 2011 je uveden v příloze č. 1 
této kolektivní dohody.
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VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Tato kolektivní dohoda se uzavírá na dobu do 31. 3. 2012. 
2) Tuto  kolektivní  dohodu lze  měnit  formou  dodatků  v kterémkoliv  jejím ustanovení  v důsledku 

případné  změny  právních,  resortních  či  interních  předpisů.  Tyto  změny  nabývají  platnosti 
podpisem zástupců obou smluvních stran u příslušného dodatku.

3) Kontrola  plnění  kolektivní  dohody  bude  prováděna  pololetně  na  společném jednání  zástupců 
zaměstnavatele a odborové organizace.

4) Kolektivní dohoda je uložena v Kanceláři ředitele HZS hl. m. Prahy a u prezidenta OSHP. Dohoda 
je rovněž zveřejněna na Portálu HZS hl.  m.  Prahy.  V listinné podobě je k dispozici u ředitelů 
odborů a velitelů stanic. 

5) Tato kolektivní dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 1. 
dubna 2011.

V Praze 31. 3. 2011

…………………………….                                             ………………………………
  plk. Bc. Dalibor Gosman v. r.                                                    ppor. Antonín Šustr v. r.        
  ředitel HZS hl. m. Prahy                                                                   prezident OSHP 
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Příloha č. 1

Rozpočet FKSP pro 2011
___________________________________________

§ účet položka Kč
412010000Stav k 1. 1. 2011 2 382 277,33 Kč

§ 2 412020000Jednotný příděl 1% 3 560 000,00 Kč
 Zdroje celkem 5 942 277,33 Kč

§ 4 412061001Náklady na rekreaci HMB a Bedřichov 1 200 000,00 Kč
§ 7 412070000Stravování 0,00 Kč
§ 4 412060000Akce a zařízení kult. a soc. rozvoje (akce s důchodci) 150 000,00 Kč
§ 9 412090000Příspěvek na kulturu a tělovýchovu 95 000,00 Kč

§ 11 412100000Sociální výpomoc 100 000,00 Kč
§ 14 412110000Peněžní dary, věcné dary 430 000,00 Kč
§ 12 412130000Penzijní připojištění 2 500 000,00 Kč
§ 8 412080000Příspěvek na rekreační pobyty a zájezdy 400 000,00 Kč
§ 4 412061001Dětské tábory 250 000,00 Kč

 Rezerva na mimořádné výdaje 564 000,00 Kč
 Výdaje celkem 5 689 000,00 Kč
 Zůstatek na účtu 412 253 277,33 Kč

§ 11 335041000pohledávky - půjčky 153 500,00 Kč
314600000zálohy 62 320,00 Kč

  Zůstatek pro použití fondu  37 457,33 Kč
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Příloha č. 2

Z á s a d y
pro poskytování darů z prostředků FKSP zaměstnancům HZS hl. m. Prahy

Z fondu lze  poskytovat dary:

1. za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, 
živelní  události  nebo  jiných  mimořádných  událostech  (pokud  není  pracovní  povinností)  a  za 
aktivitu  humanitárního  nebo  sociálního  charakteru,  péči  o  zaměstnance  a  jejich  rodinné 
příslušníky. Dar může být v peněžní nebo věcné formě. Při výše uvedených důvodech lze z fondu 
poskytnout dar i jiným fyzickým osobám.
                                                                                                   -  až do výše          5.000,- Kč

  
2. při pracovních a služebních výročích  - peněžní formou 

                          - 20 let nepřetržitého pracovního a služebního poměru k HZS hl. m. Prahy   do výše      2.000,- Kč     
- 25 let nepřetržitého pracovního a služebního poměru k HZS hl. m. Prahy   do výše      2.500,- Kč
- 30 let nepřetržitého pracovního a služebního poměru k HZS hl. m. Prahy    do výše      3.000,- Kč
- 35 let nepřetržitého pracovního a služebního poměru k HZS hl. m. Prahy   do výše      3.500,- Kč
- 40 let nepřetržitého pracovního a služebního poměru k HZS hl. m. Prahy   do výše      4.250,- Kč

3. při životních výročích - peněžní formou

- 50 let věku do výše                  4.000,- Kč
- 55 let věku            do výše                  4.500,- Kč
- 60 let věku do výše                 5.000,- Kč
- a za  každých dalších 5 let do výše                         +1.000,- Kč

4. při prvním odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu - peněžní formou

- při prvém odchodu do starobního 
  nebo plného invalidního důchodu do výše                 3.000,- Kč

                                                                                                                                  
       Na základě předložení potvrzení o získání Janského plakety a Zlatého kříže ČČK za uskutečněné 

bezplatné odběry krve v roce 2011, resp. do 31. 3. 2012 budou poskytovány z prostředků FKSP 
peněžní dary takto: 

       - za získání Bronzové medaile                                                            1.000,- Kč 
       - za získání Stříbrné medaile                                                                3.500,- Kč
       - za získání Zlaté medaile                                                                                6.000,- Kč
       - za získání Zlatého kříže 3. třídy                                                                    7.500,- Kč 
       - za získání Zlatého kříže 2. třídy                                                                    8.500,- Kč
       - za získání Zlatého kříže 1. třídy                                                                  10.000,- Kč

8



Všeobecné podmínky pro poskytování darů:

a) Celková výše darů nesmí překročit částku v rozpočtu FKSP na rok 2011 (viz příloha č. 1).

b) Dar lze přiznat pouze v běžném roce, ve kterém zaměstnanec dovrší pracovní nebo životní výročí, 
prokáže mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele nebo získá ocenění za bezplatné odběry 
krve.

c) Dar  z  fondu  není  nárokový,  je  podmíněn  dobrým  pracovním  nebo  služebním  hodnocením 
zaměstnance.  

d) Návrh  na  přiznání  daru  předkládá  nadřízený služební  funkcionář  příslušnému  řediteli  odboru. 
Návrh podle bodu 1 je zmocněn podat i odborový orgán.

e) Podmínkou  poskytnutí  daru  při  pracovním  nebo  služebním  výročí  je  nepřetržitý  služební  a 
pracovní poměr k HZS hl. m. Prahy a všem jeho právním předchůdcům. U zaměstnanců bývalé 
Městské správy SPO se zahrnuje i doba, odpracovaná nepřetržitě na obvodních správách SPO v 
letech 1986 - 1993, kdy byli v rámci reorganizace státní správy dočasně převedeni pod obvodní 
úřady.  Totéž platí  pro zaměstnance delimitované k 1. 1.  2001 z RÚCO a FÚCO k HZS hl.  m. 
Prahy.
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Příloha č. 3

Z á s a d y
pro poskytování podnikové rekreace v účelovém zařízení Bedřichovka

1. Zaměstnavatel zajišťuje rekreaci ve vlastním účelovém zařízení Bedřichov s pobočkou Hory 
Matky Boží.  Zaměstnancům a  jejich  rodinným příslušníkům je  poskytováno  ubytování  za 
cenu  sníženou  o  příspěvek  z fondu.  Cizí  zájemci  o  rekreaci  se  mohou  zúčastnit  pouze 
v případě volné kapacity a za plnou cenu.

 
2. Přijímání přihlášek, evidenci pobytů, přidělování poukazů, stanovení výše úhrady – provádí 

personální odbor. Závazná přihláška musí být osobně vyplněna žadatelem, který odpovídá za 
správnost  údajů,  vč.  uváděných  rodinných  příslušníků.   Poplatek  za  pobyt  je  uveden  na 
poukaze a účastník je povinen zaplatit ho nejpozději 3 pracovní dny před nástupem rekreace, a 
to do pokladny organizace. Správce chaty, nebo jeho zástupce, má povinnost zkontrolovat, zda 
údaje osob nastupujících na rekreaci souhlasí s údaji na poukazech. Pokud údaje nesouhlasí, 
nesmí osobu ubytovat.

3. Cena pobytu: 

 Cena je stanovena  ve výši:
350,-  Kč za lůžko a den pobytu jednoho účastníka v zimní sezoně,
250,- Kč  za lůžko a den pobytu jednoho účastníka v letní sezoně.

FKSP HZS hl. města Prahy přispívá  na tuto cenu částkou Kč 150,- pro své zaměstnance a 
jejich rodinné příslušníky.  Pro  důchodce -  bývalé zaměstnance HZS hl.  města Prahy platí 
totéž. 

4. Délka pobytu:
- v zimní sezóně tj.    od   1. 1.  do 30. 4.
                                  od 15. 9.  do 21. 12.    1 týden

 - v letní sezóně   tj.    od   1. 5.  do 14. 9.      lze i 2 týdny
 Minimální doba pobytu jsou 3 dny (dvě noci).

Nástup na rekreaci: vždy v neděli od 9,00 do 14.00 hodin.
Ukončení pobytu:  vždy v sobotu do 13,00 hodin. 

V případě,  že  účastník  pobytu  z vážných  důvodů  nemůže  dodržet  čas  příjezdu,  musí 
neprodleně informovat správce zařízení o skutečné době příjezdu.

5. Všichni účastníci rekreace jsou povinni dodržovat Ubytovací řád chaty a respektovat pokynů 
správce  chaty.  Při  hrubém  porušení  ubytovacího  řádu  je  správce  chaty  oprávněn  pobyt 
rekreantovi ukončit. V zařízení Bedřichov bude celoročně vyčleněn dvoulůžkový pokoj č. 8 
pro mimořádné situace (zdravotní izolace, technické havárie apod.).

Termíny   dětského zimního tábora 2011  
 I.   turnus:   6. února do 12. února 2012
II.   turnus: 13. února do 19. února 2012.
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Příloha č. 4

Z á s a d y
pro poskytování podnikové rekreace v účelovém zařízení

Hory Matky Boží

Termíny dětského letního tábora

I. turnus:   od   2.7. do 20. 7. 2011
II. turnus:   od 23.7. do 10. 8. 2011

V této době nebude rekreace dle této přílohy možná.

Ceník pobytu: 

- pro každého účastníka (rekreanta) 90,- Kč za lůžko a den.
  FKSP HZS hl. m. Prahy přispívá svým zaměstnancům Kč 40,--  z částky.

Zaměstnancem a rodinným příslušníkem se pro tyto účely rozumí - viz kap. VII., bod 3.

Závazné přihlášky,  evidenci  pobytů,  přidělování  poukazů,  stanovení  výše úhrady na rezervovaný 
počet dnů provádí oddělení personálních činností. 

Poplatek za  pobyt musí  účastník  uhradit  nejpozději  3  pracovní  dny před  nástupem rekreace  do 
pokladny HZS hl. m. Prahy. Správce objektu je oprávněn kontrolovat, zda souhlasí údaje z poukazu s 
údaji v občanském průkazu rekreovaných osob. Pokud údaje nesouhlasí, nesmí osobu ubytovat.

Délka pobytu 1 týden, v případě volné kapacity je možný pobyt prodloužit, nebo upravit na kratší, i 
víkendový pobyt.

Pro  zajištění  školení  a  výcviku,  akcí  pro  děti  zaměstnanců,  akcí  pro  bývalé  zaměstnance, 
organizovaných  hasičských  sportovních  akcí lze  vyčlenit  celou  ubytovací  kapacitu  zdarma. 
Rezervaci je nutno zajistit minimálně 3 měsíce předem v oddělení personálních činností.

Cizí zájemci o rekreaci se mohou zúčastnit pouze v případě volné kapacity a za plnou cenu. 

Všichni účastníci rekreace jsou povinni respektovat Ubytovací řád a pokyny správce objektu, který 
má právo vyloučit z pobytu osoby, které hrubým způsobem tento řád poruší.
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Příloha č. 5
     

Z á s a d y
organizování dětských táborů

1. Dětské tábory organizuje HZS hl. m. Prahy ve spolupráci s OSHP.

2. HZS hl.  m.  Prahy společně s OSHP určuje  hlavního vedoucího jednotlivých  turnusů (s  jejich 
souhlasem).

3. Hlavní  vedoucí  navrhuje  svůj  organizační  tým  (hospodáře,  zdravotníka,  oddílové  vedoucí, 
kuchyňský personál),  a to na základě jejich zkušeností,  schopností  práce s dětmi  i  vykonávání 
odborných činností dané funkce. Složení organizačního týmu předkládá ke schválení HZS hl. m. 
Prahy.

4. Odpovědný zaměstnanec finančního odboru HZS hl. m. Prahy zpracuje rozpočet tak, aby mohla 
být stanovena cena pobytu pro 1 dítě a odpovídající příspěvek z FKSP, a to nejpozději 2 měsíce 
před zahájením dětského tábora.

5. HZS hl. m. Prahy, dle možností, vyjde vstříc organizačnímu týmu při přípravě a průběhu tábora, 
vč. proškolení vybraných zaměstnanců v určených agendách.

6. HZS hl. m. Prahy určí svého zástupce k projednávání záležitostí dětských táborů, vč. stanovení 
konkrétního  postupu  při  přijímání  přihlášek  a  příp.  výběru  zájemců  při  zvýšeném  zájmu. 
Přednostní  právo  účasti  mají  děti  těch  zaměstnanců  HZS  hl.  m.  Prahy,  kteří  jsou  pověřeni 
provozem tábora.

7. HZS hl.  m.  Prahy má právo kontroly veškerého počínání  organizačního týmu,  vč.  dodržování 
pracovní kázně členů organizačního týmu. Po skončení tábora (turnusu) zpracuje hlavní vedoucí 
tábora zprávu, kterou předá vedení HZS hl. m. Prahy. Zpráva  musí obsahovat:
a)    vyúčtování nákladů (výsledek hospodaření),
b)    stručný průběh tábora, vč. seznamu účastníků,
c)    hodnocení pracovního týmu.

Neposkytnutí uvedené zprávy do 20 kalendářních dnů po skončení turnusu může být pokládáno za 
nesplnění  služební (pracovní) povinnosti s následným služebním (pracovněprávním) opatřením.
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Příloha č. 6

R o z p i s
akcí pro děti zaměstnanců a bývalé zaměstnance HZS hl. m. Prahy

v roce 2011, resp. do 31. 3. 2012
__________________________________________________________________________________
       
Kvůli upřesnění termínů, cenám a jmenování organizačních a realizačních týmů budou k jednotlivým 
akcím vydávány organizační pokyny ředitele HZS hl. m. Prahy

1. Letní dětský tábor - Hory Matky Boží
               I.   turnus - od  2. 7. do 20. 7. 2011
              II.   turnus - od 23. 7. do 10. 8. 2011.

Účast celkem cca 110 dětí ve věku od 7 let do ukončení povinné školní docházky.
Přihlášky k účasti na táboře se předávají dle příslušného organizačního pokynu.

Poplatek za dítě zaměstnance – dle rozpočtu (viz příloha 5, bod 4) fond přispívá 50% částky. 
Poplatek za dítě cizí – dle rozpočtu (viz příloha 5, bod 4) plná cena.

2. Zimní dětský tábor - Bedřichov
               I.   turnus - od   6. 2. do 12. 2. 2012
              II.   turnus - od 13. 2. do 19. 2. 2012.
        
Účast dětí v max. počtu 40 na každý turnus ve věku od 7 let do ukončení povinné školní   docházky. 
Přihlášky k účasti  na  táboře  se  předávají  dle  příslušného organizačního pokynu,  který  proto bude 
vydán.

Poplatek za dítě zaměstnance: dtto jako v bodu 1.
Poplatek za dítě cizí: dtto jako v bodu 1.

3. Předvánoční setkání bývalých zaměstnanců HZS hl. m. Prahy

Termín v první polovině prosince 2011 (bude upřesněno, stejně jako příspěvek FKSP).

       Účast cca 80 důchodců -  bývalých zaměstnanců.

Příloha č. 7

Zásady
pro poskytnutí příspěvku na penzijní připojištění

___________________________________________________________________________

Příspěvek na penzijní připojištění z FKSP HZS hl. m. Prahy je limitován částkou Kč 300,-- měsíčně na 
zaměstnance,  při  dodržení  podmínek stanovených v obecně platných předpisech,  tzn.  že příspěvek 
fondu (§ 12 vyhlášky MFČR č. 114/2002 Sb. v platném znění) může být maximálně ve výši 90 % 
částky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit sám. Při poskytování příspěvku na penzijní připojištění 
se postupuje v souladu se zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění v platném znění.

13


	Spolupráce zaměstnavatele a odborového orgánu
	Z á s a d y
	Z á s a d y
	Příloha č. 4
	Z á s a d y
	Příloha č. 5

	Z á s a d y
	R o z p i s

	Zásady

