
vyjednávání. Inflace zatím nenalezla svou stopku 
a její brzdná dráha, jak se ukazuje na všech aktu-
álních datech, bude jistě ještě nepřiměřeně dlou-
há. Nezbývá než na tento stav reagovat a udělat 
vše pro to, aby pád do pomyslné „propasti“ pří-
jmů nebyl nepřekonatelně hluboký. Výsledkem 
vyjednávání musí být dostatečný základ pro 
„dobré“ dohody na úrovni všech podniků z ob-
lasti těžby stavebních surovin, výroby stavebních 
hmot a vlastní stavební výroby. Prostě pro celé 
stavebnictví.
Nedostatek kvalifikované pracovní síly, který 
jasně deklarovali při lednovém jednání tripar-
tity (RHSD) zejména zástupci zaměstnavatelů 
(za zřetelné podpory odborářské části dialogu 
na této nejvyšší úrovni), jasný a pozitivní signál 
potřebuje. Dobře připravený materiál na podporu 
vzdělávání stavebních řemesel musí být doplněn 
i hmatatelnými činy v oblasti mzdového vývoje 
a perspektivy zaměstnání. 
V této souvislosti je před námi i úloha zcela zá-
sadní, a tou je výzva k přípravě a následnému 
vyjednání kvalitní vyšší kolektivní smlouvy. 
Smlouvy, která je základním stavebním kame-
nem pro vyjednávání v celém odvětví, čili pro 
firmy z celého stavebního sektoru. Čas totiž běží 
naprosto neúprosně. V roce 2019 jsme se pyšnili 
tím, že máme „vystaráno“ na 5 let, ale tato doba 
utekla jako voda. Smlouva v březnu příštího roku 
končí a našim společným úkolem je dohodnout 
tento klíčový dokument zcela znovu. Vaše námě-
ty a požadavky budou hlavním zdrojem pro jeho 
přípravu, vaše podpora vyjednavačům pak opěr-
nou zdí pro ukotvení tohoto základního pilíře pro 
firemní smlouvy. 

Možná se také jako já zamýšlíte nad tím, co nás 
asi v tomto roce čeká. Troufnu si tvrdit, že nás 
čeká bezesporu velmi složitý úsek existence naší 
samostatné republiky.
Jsem však celoživotní optimista, a tak věřím, 
že i když to nebude jednoduché, převáží nako-
nec pozitivní události. Nepůjde to samo, bude 
to „bolet“, ale jsem přesvědčen, že společně to 
zvládneme.
Ale hezky popořádku. Vstupujeme do pátého, čili 
už posledního roku našeho (svazového) volební-
ho období. S trochou nadsázky můžeme říci, že 
tento rok pro nás skončí až v únoru roku příštího. 
Budeme totiž připravovat sjezd OS, který pro-
běhne, jak jistě již všichni víte, ve dnech 9. a 10 
února 2024. Je tedy před námi nejen čas bilanco-
vání, ale zejména to bude čas promítání nabytých 
zkušeností do další etapy našeho snažení. Nesmí-
me a nechceme promarnit tuto příležitost.  Při-
pravme si společně podmínky pro práci odboro-
vých organizací, čili pro zástupce zaměstnanců a 
jejich činnost směřující k obhajobě oprávněných 
zájmů zaměstnanců tak, aby naše výsledky byly 
co nejlepší.
Je potěšitelné, že platnost kolektivní smlouvy 
vyššího stupně, smlouvy pro celé odvětví, je 
zajištěna i pro tento rok. Čeká nás však mzdové 
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ROK 2023 JE ROKEM VÝZEV 
I ROKEM NADĚJÍ, NEPROMARNĚME JE!

V závěru tohoto 
velmi složitého 
roku nás čeká 
také kongres 
EFBWW, kde 
budeme hodnotit 
uplynulé období, 
tentokrát čtyřleté. 
Budeme hodnotit, 
zda se nám po-
dařilo, resp. daří 
postupně napl-
ňovat to, co jsme 
si předsevzali. 
Z pohledu našeho 
svazu a vlastně 
všech zástupců ze zemí středoevropského regio-
nu, které jsou tzv. „nové“, je zásadním kritériem 
otázka konvergence. Ano, zcela jasně nás bude 
zajímat, zda zejména mzdové sbližování probíhá, 
zda sbližování podmínek přináší našim členům 
nějaký pozitivní užitek. Budeme také bezpochy-
by diskutovat o tom, co do budoucna dělat lépe, 
jak zatraktivnit členství v odborech, posílit naši 
podporu a tím i umožnit lépe prosazovat zaměst-
nanecké zájmy napříč Evropskou unií.
Je před námi rok těžké zkoušky. Inflace stále 
znehodnocuje vše, co jsme v uplynulých letech 
prosadili. Na to musíme reagovat! Naše poža-
davky jsou oprávněné, jsou sebevědomé a jsou 
dosažitelné! 
Odbory jsou a vždy budou na vaší straně!!
S úctou                            Pavel Zítko, předseda OS

ŠKOLENÍ FUNKCIONÁŘŮ 
OS STAVBA ČR

18. – 19. 4. 2023  -   HOTEL OLŠANKA 
PRAHA

25. – 26. 4. 2023  -    HOTEL HARMONIE 
LUHAČOVICE

Vážení kolegové, odboráři, odbo-
rářky, zaměstnanci, opět se na vás 
obracím a přináším několik svých 
postřehů a námětů na prahu nové-
ho roku.

PRVNÍ LETOŠNÍ PŘEDSEDNICTVO

Ve středu 25. ledna 2023 proběhlo již dvacá-
té jednání Předsednictva OS Stavba ČR. Jeho 
stručný popis může u některých čtenářů vyvolat 
dojem, že se tato zasedání odbývají víceméně 
jako „přes kopírák“ – ale ono to tak v podstatě 

musí být, pokud má ten či onen orgán splnit to, 
co se od něj očekává, a zároveň dodržet přísluš-
ný jednací řád. 
Takže hezky popořádku – po nezbytném úvod-
ním slově svazového předsedy Ing. Pavla Zít-
ka, které obsahovalo i přání pevného zdraví 
v letošním předsjezdovém roce, byl schválen 
program jednání, a pak již následovaly tradič-
ní body. Nejprve aktuální informace, jejichž 
prezentaci rozsáhle okomentoval předseda OS. 
Týkalo se to zejména hodnocení již proběhlých 
akcí, důležitosti březnové tripartity, kde mají 
být projednány i otázky úzce související se sta-
vebnictvím, ale i výsledků našeho odvětví, čili 

Zasedání vrcholného orgánu OS Stavba ČR 
          (archiv OS)

     Ing. Pavel Zítko, předseda 
OS Stavba ČR     (archiv OS)

(pokračování na str. 2)

stavební výroby a stavebních hmot, v loňském 
roce. Došlo mj. i na výsledky obou našich repu-



  2 - STAVEBNÍK

PRVNÍ LETOŠNÍ PŘEDSEDNICTVO
Přítomní byli seznámeni také s čers-
tvými výsledky voleb do orgánů OZP 
– naši dosavadní zástupci se bohužel 
nově ocitli pouze jako náhradníci do 
Správní i Dozorčí rady. Nelze se ale 
ubránit dojmu, že celý systém hlaso-
vání (pouze na krajských pobočkách 
zdravotní pojišťovny a ve velkých praž-
ských bankách) byl směrován přesně 
k takovému výsledku. Jaké to může mít dopady 
na práci a zejména rozhodování těchto orgánů, 
lze dnes jen těžko predikovat. Zejména k těmto 
posledním bodům proběhla obsáhlá diskuse, po 
které i náš výkonný orgán vyjádřil předsedovi 
ČMKOS jednohlasně svoji pokračující plnou 
podporu.
Co bylo projednáno dál – např. současný stav 
ve vyjednávání Dodatku č. 4 ke KSVS, příprava 
květnového Sněmu, zahraniční blok, finanční a 
majetkové otázky, vyhodnocení Plánu výchovy 

NOVÁ LEGISLATIVA V OBLASTI BOZP

a vzdělávání za loňský rok a schválení toho le-
tošního. A také zprávy z jednání komisí (kolek-
tivního vyjednávání, finanční a majetkové, spor-
tu a středních škol), nominace zástupců svazu do 
Sněmu ČMKOS a potřebná změna Plánu práce, 
týkající se datového posunu prosincového jedná-
ní našeho nejvyššího orgánu mezi sjezdy.
Závěrem předseda svazu poděkoval všem za 
aktivní účast, ještě jednou popřál pevné zdraví 
v letošním složitém a náročném roce, a také dob-
rou cestu domů.                                          (RV)   

blik od rozdělení před 30 lety, současný stav na 
trhu práce ve srovnání s ostatními zeměmi Ev-
ropské unie a dosavadní výsledky podnikového 
kolektivního vyjednávání ve velkých stavebních 
firmách (Skanska, Metrostav). Zazněly také in-
formace z MSDU OS, zdůraznění výhod člen-
ství v našem svazu a např. změna ve vyplácení 
cestovného při svazových jednáních. Informace 
pak doplnil i místopředseda svazu Stanislav Au-
gustin.
Samozřejmě nemohlo být opomenuto ani jedná-
ní Rady ČMKOS, zvlášť v souvislosti s nedáv-
ným odstoupením Josefa Středuly z prezident-
ského klání. Předseda OS tlumočil přítomným 
důvody, které vedly našeho kolegu k tomu, že 
se nakonec rozhodl z volby odstoupit. Zmínil 
i to, že na Radě vyjádřil Josefovi svou osobní 
důvěru. 

      Zasedání vrcholného orgánu OS Stavba ČR         (archiv OS)

Ve středu 11. ledna 2023 byl na základě usnesení 
Sněmu OS Stavba a Výkonné rady OS DOSIA za-
slán Svazu podnikatelů ve stavebnictví návrh Do-
datku č. 4 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně. 
V Dodatku č. 4 je navrhováno zvýšení stávajících 
tarifních mezd o inflaci roku 2022 v článku 33 
Tarifní soustava – Minimální mzdové tarify, a to 
s účinností od 1. 4. 2023.  
Zasláním návrhu Dodatku č. 4 bylo ve smyslu 
zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, 
ve znění pozdějších předpisů, zahájeno kolektivní 
vyjednávání o uzavření tohoto dodatku kolektivní 
smlouvy vyššího stupně.

Petr Janoušek

STAV KOLEKTIVNÍHO 
VYJEDNÁVÁNÍ

(dokončení ze str. 1)

Všechny níže uvedené před-
pisy mají účinnost od 1. 
ledna 2023, jsou uvedena 
pouze jejich nejdůležitější 
vybraná ustanovení.
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 
451/2022 Sb. ze dne 21. 

prosince 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 
Sb., o odškodňování bolesti a ztížení spole-
čenského uplatnění způsobených pracovním 
úrazem nebo nemocí z povolání
V § 3 odstavec 1 zní:
Hodnota bodu činí 1 % průměrné mzdy v ná-
rodním hospodářství zjištěné na základě údajů 
Českého statistického úřadu za první až třetí 
čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího 
kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost 
provést hodnocení bolesti a ztížení společen-
ského uplatnění.
Komentář SIBP:
Změnu je potřeba hodnotit velmi pozitivně, ne-
boť hodnota bodu se bude progresivně měnit 
každoročně. Doposud byla hodnota bodu ve 
výši 250 Kč za 1 bod. Dochází tedy k nárůstu, 
který je velmi podstatný. Od 1. 1. 2023 do 31. 
12. 2023 je hodnota bodu vypočítána na část-
ku 393,06 Kč.
VYHLÁŠKA č. 452/2022 Sb. ze dne 20. pro-
since 2022,
kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., 
o provedení některých ustanovení zákona 
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 
službách (vyhláška o pracovnělékařských 
službách a některých druzích posudkové péče)
Dohled PPLS na pracovišti – se nově provádí 
nejméně 1× za tři kalendářní roky, na praco-
vištích v kategorii 2R, 3 a 4 (podle § 3 odst. 
2 vyhlášky).
Periodická prohlídka v kategorii 1 – se prová-
dí, pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec 
vyžadují (podle § 11 odst. 2 písm. a/ vyhlášky).
Periodická prohlídka v kategorii 2 – se prová-
dí, pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec 
vyžadují (podle § 11 odst. 2 písm. b) vyhlášky).

Periodické prohlídky u zaměstnanců na do-
hodu – se provádějí u prací stejného druhu 
vykonávaných na základě dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr, pokud jde o 
práce v profesním riziku nebo konané podle ji-
ného právního předpisu, nebo pokud provádění 
těchto prohlídek zaměstnanec či zaměstnavatel 
vyžaduje (podle § 11 odst. 5 vyhlášky). 
Původní bod „Řízení motorových vozidel s 
výjimkou řidičů podle § 87 odst. 1 zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komu-
nikacích a o změnách některých zákonů (zá-
kon o silničním provozu) ve znění pozdějších 
předpisů, pokud je tato činnost vykonávána 
jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou 
do místa výkonu práce přepravovány další 
osoby“, část II. vyhlášky – bod je bez náhrady 
zrušen.
Komentář SIBP:
Výše uvedené změny od 1. 1. 2023 jsou velmi 
podstatné, i když - dle mého názoru - hrubě, 
a to negativně, ovlivňují oblast pracovnělé-
kařských prohlídek a tím samozřejmě přehled 
o zdravotní způsobilosti zaměstnanců. V pod-
statě lze konstatovat, že prakticky byla zrušena 
povinnost zaměstnavatelů posílat zaměstnance 
na preventivní pracovnělékařské prohlídky u 
zaměstnanců zařazených do rizikové kategorie 
1 a 2, kde je jich drtivá většina. Zároveň ale 
z textu novely vyplývá to, že v případě, že za-
městnanec požádá o provedení prohlídky, je za-
městnavatel povinen mu to umožnit a prohlídku 
uhradit. Ale platí to samozřejmě i obráceně, a 
to tak, že v případě, kdy zaměstnavatel bude 
vyžadovat provedení prohlídky zaměstnance, je 
příslušný zaměstnanec povinen se jí zúčastnit. 
Další velmi zásadní změnou je ta skutečnost, 
že již u tzv. „řidičů referentů“ není preventivní 
prohlídka vyžadována – tento bod byl bez ná-
hrady zrušen.
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 413/2022 Sb. ze dne 
30. listopadu 2022,
o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skon-
čení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním 
úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě ná-
hrady nákladů na výživu pozůstalých
§ 1 Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení 
pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úra-

zem nebo nemocí z povolání (dále jen „náhra-
da za ztrátu na výdělku“) příslušející zaměst-
nancům podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, nebo podle zákona č. 65/1965 Sb., záko-
ník práce, se upravuje tak, že průměrný výdě-
lek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na 
výdělku nebo zvýšený podle prováděcích pra-
covněprávních předpisů vydaných k provedení 
zákona č. 262/2006 Sb. a zákona č. 65/1965 
Sb. a podle zákona č. 297/1991 Sb., o úpravě 
náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pra-
covní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem 
nebo nemocí z povolání, se zvyšuje o 5,1 %.
§ 2 Úprava podle § 1 a 2 se provede bez žádos-
ti zaměstnance nebo pozůstalých, není-li dále 
stanoveno jinak.
Komentář SIBP:
Jedná se o pravidelnou valorizaci, která pro-
bíhá v posledních letech každoročně. Výše 
uvedená valorizace o 5,1 % je již 3. valorizací 
schválenou v roce 2022. S účinností od 1. 6. 
2022 byla provedena valorizace ve výši 8,2 % 
a od 1. 9. 2022 ve výši 5,2 %. Myslím, že s va-
lorizacemi v roce 2022 můžeme být spokojeni. 
Zároveň s výše uvedeným zdůrazňuji to, že o 
valorizaci nemusí zaměstnanci žádat, musí být 
provedena automaticky.  Zdeněk Švehla, SIBP



pokud se povinnosti nahradit škodu nebo nema-
jetkovou újmu zcela nebo zčásti nezprostí. 
 (5) Škodou podle tohoto zákona není případná 
ztráta na důchodu. 

§ 270
 (1) Zaměstnavatel se zprostí povinnosti nahra-
dit škodu nebo nemajetkovou újmu zcela, pro-
káže-li, že vznikla 
 a)  tím, že postižený zaměstnanec svým zavi-

něním porušil právní, nebo ostatní předpi-
sy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl 
řádně seznámen a jejich znalost a dodržová-
ní byly soustavně vyžadovány a kontrolová-
ny, nebo 

 b)  v důsledku opilosti postiženého zaměstnan-

(pokračování z č. 6/2022)

Šetření a odškodňování pracovních úrazů:
ZP
§ 105
(1) Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu 
došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnos-
ti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, 
pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, 
svědků a za účasti odborové organizace a zá-
stupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na 
místě úrazu do doby objasnění příčin a okolnos-
tí vzniku pracovního úrazu. O pracovním úrazu 
zaměstnance jiného zaměstnavatele je zaměstna-
vatel podle věty první povinen bez zbytečného 
odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem posti-
ženého zaměstnance, umožnit mu účast na objas-
nění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a 
seznámit ho s výsledky tohoto objasnění. 

METODIKA PRO FUNKCIONÁŘE 
Z OBLASTI BOZP

§ 269
 (1) Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměst-
nanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou 
pracovním úrazem, jestliže škoda nebo nemajet-
ková újma vznikla při plnění pracovních úkolů 
nebo v přímé souvislosti s ním. 
 (2) Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměst-
nanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou 
nemocí z povolání, jestliže zaměstnanec naposle-
dy před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavate-
le za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolá-
ní, kterou byl postižen. 
 (3) Jako nemoc z povolání se odškodňuje i ne-
moc vzniklá před jejím zařazením do seznamu 
nemocí z povolání, a to od jejího zařazení do se-
znamu a za dobu nejvýše 3 let před jejím zařaze-
ním do seznamu. 
 (4) Zaměstnavatel je povinen nahradit škodu 
nebo nemajetkovou újmu, i když dodržel povin-
nosti vyplývající z právních a ostatních předpisů 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

souhlasíte, má se za to, že s návrhem nesouhla-
síte. Pronajímatel má pak právo navrhnout ve 
lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného 
určil soud.
Pro případ, že Vaše příjmy na úhradu plateb 
za užívání bytu již nestačí, můžete si požádat 
příslušný úřad práce o příspěvek na bydlení. 
Jde to i on-line rovnou z domova přes webový 
portál https://1url.cz/Vr0C3 
Příspěvek na 
bydlení nepova-
žujte aktuálně 
za dávku jen pro 
sociálně slabé 
domácnosti, ale 
zkrátka jako za 
cestu, jak může-
te získat finanční 
prostředky od 
státu na pokrytí 
zvýšených nákla-
dů na bydlení a 
energií. Stát Vám 
finanční prostředky dát může a chce, ale musí 
vědět, kolik Vám má poslat a na jakou adresu 
či účet.  
Na příspěvek na bydlení má v současné době 
nárok
• vlastník bytu, 
•  osoba, která byt užívá na základě služebnosti 

(věcného břemena), 
• nájemce bytu,
• podnájemce bytu, 
• pro období roku 2022 a 2023 také vlastník 
stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, 
jestliže jeho náklady na bydlení přesahují 30 % 
rozhodného (čistého) příjmu rodiny a zároveň 
těchto 30 % rozhodného (čistého) příjmu rodi-
ny není vyšší než částka normativních nákladů 
na bydlení. Veškeré základní informace o ná-
roku na příspěvek lze získat na webu Minister-
stva práce a sociálních věcí ČR www.mpsv.cz. 

Mgr. Lenka Veselá, 
advokátka, místopředsedkyně 

Sdružení nájemníků ČR z.s.
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Průměrná roční míra inflace za rok 2022 činí 
15,1 %. Přesně o tolik procent Vám může pro-
najímatel zvýšit nájemné, pokud máte sjedna-
nou inflační doložku.
Inflace v minulém roce se zvyšovala způsobem, 
který jsme v České republice za posledních 20 let 
nezaznamenali. Zdražilo se vše, zboží i služby, a 
s tím se samozřejmě zvyšuje i nájemné. K tomu 
přispěla i skutečnost, že velká většina občanů již 
nesplní podmínky pro získání hypotečního úvěru 
za účelem získání vlastní nemovitosti, navíc výše 
úrokových sazeb je pro řadu zájemců o koupi 
neakceptovatelná. Mnoho lidí tak volí bydlení 
v „nájmu“, než ve „vlastním“, čímž se zvýšila 
poptávka po nájemních bytech, kterých je v pří-
padě těch „dostupných“, tj. zaplatitelných, vážný 
nedostatek. 
Jakým způsobem Vám tedy pronajímatel 
může zvýšit nájemné? 
Pronajímatel Vám může zvýšit nájemné před-
ně způsobem dohodnutým v nájemní smlou-
vě. Takovou dohodou bývá nejčastěji „inflační 
doložka“, podle které Vám pronajímatel může 
jednostranně zvýšit nájemné o průměrnou roční 
míru inflace zveřejněnou Českým statistickým 
úřadem. V roce 2021 byla pro srovnání průměrná 
roční míra inflace 3,8 %. Inflační doložka však 
musí být sjednána platně. Pro úplnost dodávám, 
že se jedná o zvýšení „čistého“ nájemného, niko-
liv o zvýšení úhrad za služby spojené s užíváním 
bytu.  Cenu služeb určuje jejich dodavatel, prona-
jímateli hradíte zálohy na služby, které je povinen 
pravidelně vyúčtovat, příp. se můžete dohodnout 
na „paušální“ platbě.  Problematiku služeb spoje-
ných s užíváním bytu upravuje zákon č. 67/2013 
Sb. (zákon o službách). V nájemní smlouvě mů-
žete mít sjednaný i jiný způsob zvyšování ná-

SON K NÁJEMNÍMU 
BYDLENÍ

jemného, pro všechny dohody však platí, že se 
nájemné z bytu může zvyšovat pouze jednou za 
rok, nikoliv častěji. 
Pokud Vaše nájemní smlouva žádné ujednání o 
způsobu zvyšování nájemného neobsahuje nebo 
máte ještě tzv. „dekret“ či starší smlouvu, kde 
je odkaz na tehdy platné právní předpisy, může 
Vám pronajímatel zvýšit nájemné postupem 
podle ustanovení § 2249 občanského zákoníku 
(zákon č. 89/2012 Sb.). Podle tohoto ustanovení 
Vám pronajímatel může v písemné formě navrh-
nout zvýšení nájemného až do výše srovnatelné-

ho nájemného obvyklého v daném místě, pokud 
navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo 
v posledních třech letech, nebude vyšší než 20 %. 
K návrhu učiněnému dříve než po uplynutí dva-
nácti měsíců, v nichž nájemné nebylo zvýšeno, 
nebo který neobsahuje výši nájemného a nedo-
kládá splnění zákonných podmínek, se nepřihlíží. 
Souhlasíte-li s návrhem na zvýšení nájemného, 
máte povinnost hradit zvýšené nájemné počína-
je třetím kalendářním měsícem po dojítí návrhu. 
Nesdělíte-li písemně pronajímateli do dvou mě-
síců od dojítí návrhu, že se zvýšením nájemného 

     Mgr. Lenka Veselá – 
     místopředsedkyně SON
                                        (archiv OS)

(pokračování na str. 4)

Projekt 
„Odborné bytové poradenství“ 

je podporován MMR ČR
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Ve čtvrtek, 19. 1. 2023 proběhla další ze sportovních 
disciplín v rámci v rámci přeborů OS STAVBA ČR OS 
STAVBA ČR, republikové finále ve futsalu středních 
škol. Do tradičně parádního prostředí sportovního centra 
Sluneta v Ústí nad Labem zavítala šestice futsalových 
družstev z různých koutů naší republiky, aby se v her-
ním systému každý s každým umístila v konečné výsled-
kové listině v co nejvyšších patrech. V celkovém součtu, 
od nejnižšího zisku bodů až po stupně vítězů, se nakonec 
ustálilo toto pořadí: 6. místo Stochov, 5. místo Teplice, 
4. místo Litoměřice, 3. místo Praha, 2. místo Chomutov, 
a vítězství patří Ústí nad Labem. Všem reprezentantům, 
jejich doprovodu i pánům rozhodčím patří velké podě-
kování za kvalitně odvedenou práci a parádní výkony. 
Sportu zdar!                                             Mgr. Aleš Fiala  

HRÁL SE FUTSAL

(dokončení ze str. 3)

METODIKA PRO FUNKCIONÁŘE 
Z OBLASTI BOZP

Futsal 19. 1. 2023                                                                                                                                          (archiv OS)

ce nebo v důsledku zneužití jiných návyko-
vých látek a zaměstnavatel nemohl škodě 
nebo nemajetkové újmě zabránit, a že tyto 
skutečnosti byly jedinou příčinou škody nebo 
nemajetkové újmy. 

 (2) Zaměstnavatel se zprostí povinnosti nahradit 
škodu nebo nemajetkovou újmu zčásti, prokáže-
-li, že vznikla 
 a)  v důsledku skutečností uvedených v odstavci 

1 písm. a) a b) a že tyto skutečnosti byly jed-
nou z příčin škody nebo nemajetkové újmy, 
nebo 

 b)  proto, že si zaměstnanec počínal v rozporu s 
obvyklým způsobem chování tak, že je zřej-
mé, že ačkoliv neporušil právní nebo ostatní 
předpisy anebo pokyny k zajištění bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci, jednal leh-
komyslně, přestože si musel vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si 
může způsobit újmu na zdraví. Za lehkomysl-
né jednání není možné považovat běžnou ne-
opatrnost a jednání vyplývající z rizika práce. 

 (3) Zprostí-li se zaměstnavatel povinnosti na-
hradit škodu nebo nemajetkovou újmu zčásti, 
je povinen určit část, kterou nese zaměstnanec, 
podle míry jeho zavinění; v případě uvedeném 
v odstavci 2 písm. b) je však povinen zaměstna-
vatel uhradit alespoň jednu třetinu škody nebo 
nemajetkové újmy. 
 (4) Při posuzování, zda zaměstnanec porušil 
právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k za-
jištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se 
zaměstnavatel nemůže dovolávat všeobecných 
ustanovení, podle nichž si má každý počínat tak, 
aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. 

§ 271 - Zaměstnavatel se nemůže zprostit povin-
nosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu 
zcela ani zčásti v případě, kdy zaměstnanec utr-
pěl pracovní úraz při odvracení škody hrozící 
zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozící ži-

votu nebo zdraví, pokud zaměstnanec tento stav 
úmyslně nevyvolal. 

§ 271k
 (1) Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona 
je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, do-
šlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, 
náhlým a násilným působením zevních vlivů při 
plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti 
s ním. 
 (2) Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, 
který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních 
úkolů. 
 (3) Pracovním úrazem není úraz, který se za-
městnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět. 
 (4) Nemocemi z povolání jsou nemoci uvedené 
ve zvláštním právním předpisu. 

§ 271r - Způsob a výši náhrady škody nebo ne-
majetkové újmy je zaměstnavatel povinen pro-
jednat bez zbytečného odkladu s odborovou or-
ganizací a se zaměstnancem.

§ 271t - Nepromlčují se práva zaměstnance na 
náhradu za ztrátu na výdělku z důvodu pracovní-
ho úrazu nebo nemoci z povolání nebo jiné škody 
nebo nemajetkové újmy na zdraví než z důvodu 
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a prá-
va na náhradu nákladů na výživu pozůstalých. 
Práva na jednotlivá plnění z nich vyplývající se 
však promlčují.

§ 273
 (1) Plněním pracovních úkolů je výkon pracov-
ních povinností vyplývajících z pracovního po-
měru a z právních vztahů založených dohodami 
o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiná 
činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele a 
činnost, která je předmětem pracovní cesty. 
 (2) Plněním pracovních úkolů je též činnost ko-
naná pro zaměstnavatele na podnět odborové or-
ganizace, rady zaměstnanců, popřípadě zástupce 
pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

či člena evropské rady zaměstnanců, člena vy-
jednávacího výboru nebo ostatních zaměstnanců, 
popřípadě činnost konaná pro zaměstnavatele z 
vlastní iniciativy, pokud k ní zaměstnanec nepo-
třebuje zvláštní oprávnění nebo ji nevykonává 
proti výslovnému zákazu zaměstnavatele, jakož 
i dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstna-
vatelem. 

§ 274
 (1) V přímé souvislosti s plněním pracovních 
úkolů jsou úkony potřebné k výkonu práce a 
úkony během práce obvyklé nebo nutné před 
počátkem práce nebo po jejím skončení a úko-
ny obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a 
oddech konané v objektu zaměstnavatele a dále 
vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb 
prováděné na příkaz zaměstnavatele nebo vyšet-
ření v souvislosti s noční prací, ošetření při první 
pomoci a cesta k němu a zpět. Takovými úkony 
však nejsou cesta do zaměstnání a zpět, stravová-
ní, vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdra-
votních služeb ani cesta k němu a zpět, pokud 
není konána v objektu zaměstnavatele. 
 (2) V přímé souvislosti s plněním pracovních 
úkolů je školení zaměstnanců organizované za-
městnavatelem nebo odborovou organizací, po-
případě orgánem nadřízeným zaměstnavateli, 
kterým se sleduje zvyšování jejich odborné při-
pravenosti. 

§ 274a
 (1) Cestou do zaměstnání a zpět se rozumí cesta 
z místa zaměstnancova bydliště (ubytování) do 
místa vstupu do objektu zaměstnavatele nebo 
na jiné místo určené k plnění pracovních úkolů 
a zpět; u zaměstnanců v lesnictví, zemědělství a 
stavebnictví také cesta na určené shromaždiště a 
zpět. 
 (2) Cesta z obce bydliště zaměstnance na praco-
viště nebo do místa ubytování v jiné obci, která je 
cílem pracovní cesty, pokud není současně obcí 
jeho pravidelného pracoviště, a zpět se posuzuje 
jako nutný úkon před počátkem práce nebo po 
jejím skončení.

Zdeněk Švehla, SIBP
(pokračování v příštím čísle Stavebníka)


