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ODDELEGOWYWANIE PRACOWNIKÓW
Za oddelegowanego pracownika jest uwa%any pracownik, który
w okre&lonym czasie wykonuje prac' na terenie innego pa(stwa
cz)onkowskiego Unii Europejskiej ni% to, w którym zwykle pracuje.
Je&li pracownik pracodawcy z innego pa(stwa cz)onkowskiego UE
zosta) oddelegowany do pracy na terenie Republiki Czeskiej w ramach mi'dzynarodowego &wiadczenia us)ug, obowi*zuj* go czeskie
przepisy prawne w przypadku:
• maksymalnego czasu pracy i minimalnego okresu odpoczynku,
• minimalnego okresu trwania urlopu w roku kalendarzowym lub
proporcjonalnej jego cz'&ci,
• minimalnego wynagrodzenia, odpowiedniej warto&ci gwarantowanego wynagrodzenia oraz dodatkowych &wiadcze( za godziny
nadliczbowe,
• bezpiecze(stwa i ochrony zdrowia podczas pracy,
• warunków pracy kobiet w ci*%y, kobiet karmi*cych oraz matek do
dziewi'ciu miesi'cy po urodzeniu dziecka, jak te% kobiet m)odocianych,
• równouprawnienia kobiet i m'%czyzn oraz zakazu dyskryminacji,
• warunków pracy przy zatrudnieniu za po&rednictwem Agencji Pracy Tymczasowej.
Wy%ej wymienione przepisy nie s* stosowane, o ile analogiczne
przepisy w pa(stwie cz)onkowskim UE wysy)aj*cym pracownika
w ramach mi'dzynarodowego &wiadczenia us)ug, oka%* si' korzystniejsze dla pracownika. Korzystno&+ oceniana jest w przypadku ka%dego prawa wynikaj*cego ze stosunku prawno-pracowniczego oddzielnie.

PRZESZKODY W PRACY PO STRONIE PRACOWNIKA
W przypadku, kiedy przeszkoda w pracy jest wcze&niej pracownikowi
znana, jest on zobowi*zany z)o%y+ pracodawcy wniosek o udzielenie
mu dnia wolnego od pracy. W pozosta)ych przypadkach pracownik
bez zb'dnej zw)oki zawiadomi pracodawc' o przeszkodzie i przewidywanym czasie jej trwania. Przeszkod' w pracy pracownik musi
pracodawcy udowodni+. Pracodawca usprawiedliwi nieobecno&+
pracownika w pracy na czas trwania wa%nych, osobistych przeszkód
w pracy, które tymczasowo uniemo%liwiaj* wykonywanie pracy ze
strony pracownika takich jak: tymczasowa niezdolno&+ do pracy;
kwarantanna; urlop macierzy(ski lub wychowawczy; opieka nad
chorym dzieckiem poni%ej 10 roku %ycia lub innym cz)onkiem rodziny
wspólnie zamieszkuj*cym; czas opieki nad chorym dzieckiem poni%ej
10 roku %ycia lub innym cz)onkiem rodziny wspólnie zamieszkuj*cym
w przypadkach zgodnych z § 39 prawa o ubezpieczeniu chorobowym
oraz czas opieki nad dzieckiem poni%ej 10 roku %ycia w przypadkach
zgodnych z § 39 prawa o ubezpieczeniu chorobowym, w przypadku
gdy osoba /zyczna, która opiekuje si' dzieckiem, podda)a si' badaniom lub leczeniu w zak)adzie opieki zdrowotnej, których nie mo%na
by)o wykona+ poza godzinami pracy pracownika, w zwi*zku z tym
nie mog)a opiekowa+ si' dzieckiem.
Inne wa&ne, osobiste przeszkody w pracy
W przypadku, kiedy pracownik nie mo%e wykonywa+ pracy z innych,
wa%nych powodów osobistych zwi*zanych z jego osob*, pracodaw-

ca jest zobowi*zany udzieli+ mu przynajmniej w ustalonym zakresie
czasu wolnego od pracy, a w okre&lonych przypadkach tak%e zapewni+ wynagrodzenie lub p)ac' w wysoko&ci &redniego zarobku.

PRZESZKODY W PRACY PO STRONIE PRACODAWCY
W przypadku, kiedy pracodawca nie mo&e wykonywa' pracy:
• z powodu przej&ciowej usterki, której nie zawini), lub z innych przyczyn eksploatacyjnych, np. przestoju, a pracownik nie zosta) przeniesiony na inne stanowisko pracy, nale%y mu si' wynagrodzenie
lub p)aca w wysoko&ci co najmniej 80 2 &redniego zarobku.
• z powodu przerw w pracy spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub kl'sk* %ywio)ow*, a je&li pracownik
nie zosta) przeniesiony na inne stanowisko pracy, nale%y mu si'
wynagrodzenie lub p)aca w wysoko&ci co najmniej 60 2 &redniego
zarobku.
W przypadku, kiedy pracownik nie mo%e wykonywa+ pracy z innych
przeszkód po stronie pracodawcy ni% przestój lub przerwa w pracy
spowodowana niekorzystnymi warunkami pogodowymi lub kl'sk* %ywio)ow*, pracodawca zapewni mu wynagrodzenie lub p)ac'
w wysoko&ci &redniego zarobku.
W przypadkach, gdy pracodawca z przyczyn obiektywnych w okresie przej&ciowym, nie jest w stanie zapewni+ pracownikom pracy
w okre&lonym tygodniowym wymiarze pracy z powodu przej&ciowych ogranicze( w sprzeda%y swoich produktów lub zmniejszenia
zapotrzebowania na &wiadczone us)ugi, pracodawca zapewni wynagrodzenie w wysoko&ci co najmniej 60 2 &redniego zarobku pod warunkiem, %e w zwi*zku ze wspomnian* przeszkod* w pracy i zni%onym wynagrodzeniem istnieje porozumienie pomi'dzy pracodawc*
a zwi*zkami zawodowymi. U pracodawcy, którego nie istniej* zwi*zki zawodowe, porozumienie to mo%e by+ zast*pione przepisami wewn'trznymi.
RÓWNE TRAKTOWANIE W MIEJSCU PRACY
Pracodawcy s* zobowi*zani do zapewnienia równego traktowania
wszystkich pracowników pod wzgl'dem warunków pracy, wynagrodzenia za prac' i udzielaniu innych nale%no&ci /nansowych oraz
pe)nienia obowi*zków /nansowych, szkole( i mo%liwo&ci awansu
zawodowego. Pracodawca np. musi tak samo wynagradza+ pracowników, którzy wykonali t' sam* prac' lub prac' o tej samej warto&ci.
Pracodawca nie mo%e równie% inaczej traktowa+ pracowników pod
wzgl'dem udzielania &wiadcze( 4np. udzielanie bonów na obiady,
p)acenie sk)adek na ró%ne ubezpieczenia itp.5. W stosunkach dotycz*cych pracy jest zakazana jakakolwiek dyskryminacja. Pracownik
ma prawo do równego traktowania z innym pracownikami i nie
mo%e by+ dyskryminowany ze wzgl'du na ras', pochodzenie etniczne, narodowo&+, p)e+, orientacj' seksualn*, wiek, niepe)nosprawno&+, religi', wyznanie lub &wiatopogl*d.
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NAWI!ZANIE STOSUNKU PRACY I JEGO ZMIANY
Stosunek pracy zostaje nawi*zany na podstawie Umowy o prac'
pomi'dzy pracownikiem a pracodawc*. Umowa o prac(: Musi by+
zawarta w formie pisemnej, w umowie o prac' pracodawca musi
uzgodni+ z pracownikiem rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy
oraz dzie( rozpocz'cia pracy. W przypadku, kiedy umowa o prac'
nie zawiera informacji na temat praw i obowi*zków wynikaj*cych ze
stosunku pracy, pracodawca jest zobowi*zany poinformowa+ o nich
pracownika pisemnie, najpó@niej do 1 miesi*ca licz*c od dnia nawi*zania stosunku pracy. Okres próbny nie mo%e by+ d)u%szy ni% 3
nast'puj*ce po sobie miesi*ce licz*c od dnia nawi*zania stosunku
pracy, 6 nast'puj*cych po sobie miesi'cy licz*c od dnia nawi*zania
stosunku pracy w przypadku pracownika na stanowisku kierowniczym, nie mo%e by+ dodatkowo przed)u%any oraz nie mo%e by+ d)u%szy, ni% po)owa uzgodnionego okresu zatrudnienia. Czas trwania
stosunku pracy: Rozró%nia si' nast'puj*ce okresy trwania stosunku
pracy: na czas nieokre&lony, kiedy czas trwania stosunku pracy nie
jest ograniczony oraz na czas okre&lony, kiedy czas trwania stosunku pracy jest ograniczony. Zmiana stosunku pracy: umow' o prac'
mo%na zmieni+ jedynie w formie pisemnej i wy)*cznie po wspólnym
porozumieniu pracodawcy z pracownikiem.

wiek powodu lub bez podania powodu. Stosunek pracy nie mo%e
zosta+ zako(czony w okresie próbnym w ci*gu pierwszych ?1 dni
tymczasowej niezdolno&ci do pracy. Zako(czenie stosunku pracy w
okresie próbnym musi by+ sporz*dzone w formie pisemnej. Stosunek pracy w tym wypadku zostaje zako(czony w dniu dor'czenia
pisemnego zawiadomienia, po warunkiem, %e nie jest w nim stanowiony pó@niejszy termin.
Po up+ywie okresu obowi5zywania umowy o prac( na czas okre6lony.
Stosunek pracy wygasa z chwil5 6mierci pracownika.
Zatrudnienie obcokrajowców wygasa z dniem uko(czenia pobytu
na terenie Republiki Czeskiej na podstawie prawomocnego postanowienia stosownego organu o uniewa%nieniu pozwolenia na pobyt,
w dniu, kiedy wszed) w %ycie wyrok s*du nak)adaj*cy kar' wydalenia z terytorium Republiki Czeskiej lub w wyniku up)ywu okresu, na
który zosta)o wydane pozwolenie na prac'.
W niektórych przypadkach przy rozwi*zaniu stosunku pracy pracownikowi przys)uguje odprawa.
Po zako(czeniu stosunku pracy, pracodawca jest zobowi*zany wyda+ pracownikowi 6wiadectwo pracy 7potvrzení o zam%stnání8.

UMOWY O WYKONYWANIU PRAC POZA STOSUNKIEM
PRACY

PRACODAWCA NIE WYP9ACI9 PRACOWNIKOWI
WYNAGRODZENIA

Pracodawca mo%e zawrze+ z pracownikiem Umow' o dzie)o 4dohoda o provedení práce5 w ograniczeniu czasowym na 300 godzin rocznie lub Umow' zlecenie 4dohoda o pracovní $innosB5, której czas nie
mo%e przekroczy+ po)owy warto&ci tygodniowego czasu pracy. Obie
umowy musz* by+ zawarte pisemnie.

W przypadku gdy pracownikowi w wyznaczonym przez pracodawc'
terminie nie zosta)o wyp)acone wynagrodzenie, pracownik mo%e:
• z)o%y+ pisemny wniosek o wyp)acenie nale%nej kwoty z podaniem
terminu p)atno&ci,
• z)o%y+ wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy nie otrzyma) wynagrodzenia w terminie do 1< dni po
up)ywie terminu p)atno&ci 4np. termin wyp)aty wynagrodzenia za
miesi*c stycze( up)ywa w ostatni dzie( lutego, podanie wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym jest mo%liwe najwcze&niej
16 marca5,
• wnioskowa+ o kontrol' w inspektoracie pracy,
• w sprawie niewyp)aconej kwoty mo%e zwróci+ si' do w)a&ciwego
s*du,
• zwróci+ si' do Urz'du Pracy w przypadku niewyp)acalno&ci pracodawcy.

ZAKO)CZENIE STOSUNKU PRACY
Stosunek pracy mo&e zosta' zako*czony wy+5cznie na podstawie:
Porozumienia: Musi by+ sporz*dzone w formie pisemnej z podaniem daty zako(czenia stosunku pracy.
Wypowiedzenia: Musi by+ sporz*dzone w formie pisemnej i dor'czone drugiej stronie. Stosunek pracy zostaje zako(czony dopiero po
up)ywie okresu wypowiedzenia, który trwa minimalnie dwa miesi*ce,
oprócz wypowiedzenia z)o%onego przez pracownika w zwi*zku z przeniesieniem praw i obowi*zków wynikaj*cych ze stosunków pracy.
Pracownik mo%e da+ wypowiedzenie pracodawcy z jakiegokolwiek
powodu lub bez podania powodu. Pracodawca mo%e da+ pracownikowi wypowiedzenie jedynie na podstawie powodów wymienionych w Kodeksie Pracy. Pracodawca nie mo&e da' wypowiedzenia
pracownikowi w okresie ochronnym.
Wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym: Wypowiedzenie
ze skutkiem natychmiastowym mo%e poda+ pracownik, a tak%e pracodawca, wy)*cznie jednak z powodów okre&lonych w Kodeksie Pracy. Wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym musi by+ podane
w formie pisemnej. W tym przypadku nie wyst'puje %aden okres
wypowiedzenia, a stosunek pracy zostaje zako(czony w momencie
dor'czenia wypowiedzenia.
Wypowiedzenia w okresie próbnym: Rozwi*za+ stosunek pracy
w okresie próbnym mo%e pracodawca oraz pracownik z jakiegokol-

CZAS PRACY
Okre&lony tygodniowy czas pracy nie mo%e przekroczy+ 70 godzin.
W przypadku pracowników zatrudnionych w systemie dwuzmianowym
nie mo%e przekroczy+ 38,>< godzin tygodniowo. W przypadku pracowników zatrudnionych pod ziemi* przy wydobyciu w'gla, rud i innych surowców, budowie kopal(, badaniach geologicznych oraz pracowników
zatrudnionych w systemie trójzmianowym nie mo%e przekroczy+ 3>,<
godzin tygodniowo. W przypadku pracowników, którzy nie sko(czyli
18 lat nie mo%e d)ugo&+ zmiany w danym dniu przekroczy+ 8 godzin,
a w przypadku utrzymywania wi'kszej ilo&ci stosunków pracy, tygodniowy czas pracy w sumie nie mo%e przekroczy+ 70 godzin. D)ugo&+
zmiany nie mo%e by+ d)u%sza ni% 1? godzin. Przerwa w pracy przys)uguje najpó@niej po 6 godzinach ci*g)ej pracy 4w przypadku m)odocianych

pracowników po 7,< godzinach5 i trwa co najmniej 30 minut. Czas
trwania nieprzerwanego odpoczynku pomi'dzy zmianami wynosi
co najmniej 11 godzin w ci*gu ?7 kolejnych godzin. Czas trwania
nieprzerwanego odpoczynku w tygodniu w ci*gu siedmiu kolejnych dni kalendarzowych wynosi co najmniej 3< godzin 478 godzin
w przypadku m)odocianych pracowników5. Prac( w godzinach nadliczbowych mo%na wykonywa+ jedynie w wyj*tkowych sytuacjach.
Polecona przez pracodawc' praca w godzinach nadliczbowych nie
mo%e przekracza+ 8 godzin tygodniowo i nie mo%e by+ wykonywana
przez d)u%szy okres ni% ?6 kolejnych tygodni 4<? tygodni na podstawie umowy zbiorowej5 oraz 1<0 godzin w roku kalendarzowym. Odst'pstwo od tej zasady wymaga porozumienia z pracownikiem.

URLOP
D+ugo6' urlopu wynosi co najmniej 7 tygodnie w danym roku kalendarzowym. Pracownikowi przys)uguje prawo do urlopu, przy
nieprzerwanym stosunku pracy u tego samego pracodawcy oraz
po odpracowaniu co najmniej 60 dni w roku. Urlop za przepracowane dni wynosi 1=1? wymiaru urlopu rocznego za ka%de ?1
przepracowanych dni. Dodatkowy urlop nale%y si' okre&lonej
grupie pracowników wykonuj*cych szczególnie ci'%kie prace.
Podczas wykonywania pracy przez ca)y rok kalendarzowy przys)uguje 1 tydzie( dodatkowego urlopu, poza tym za ka%de ?1
przepracowanych dni nale%y si' 1=1? wymiaru urlopu rocznego.
Redukcj( urlopu przeprowadza si' w sytuacjach, gdy pracownik
nie pracowa) z powodu przeszkód w pracy, które przy obliczeniu
wymiaru czasu pracy nie s* traktowane jako wykonywanie pracy.
Za pierwszych 100 nieprzepracowanych zmian urlop zostaje skrócony o 1=1?, a za ka%de kolejne ?1 dni równie% o 1=1?.

ZATRUDNIENIE PRZEZ AGENCJ; PRACY
Agencja Pracy nie mo&e tymczasowo przydzieli' do wykonywania pracy na rzecz zleceniodawcy pracownika, któremu zosta)a
wydana zielona karta, niebieska karta lub zezwolenie na prac'
4obcokrajowcy spoza UE5 lub jest osob* niepe)nosprawn*.
Agencja Pracy przydziela tymczasowo swojego pracownika do
wykonywania pracy na rzecz zleceniodawcy na podstawie Umowy o tymczasowym zatrudnieniu pomi'dzy agencj* a zleceniodawc*, która musi posiada+ form' pisemn*. Agencja Pracy
przydziela pracownika do tymczasowej pracy u zleceniodawcy
na podstawie pisemnego zlecenia, które zawiera: nazw' i siedzib' zleceniodawcy, miejsce wykonywania pracy u zleceniodawcy, czas trwania tymczasowego zatrudnienia, wskazanie osoby
prze)o%onej, która b'dzie u zleceniodawcy odpowiedzialna za
przydzielanie i kontrolowanie pracy pracownika, warunki jednostronnego o&wiadczenia o zako(czeniu wykonywania pracy przed
up)ywem okresu tymczasowego zatrudnienia, informacj' o warunkach pracy i wynagrodzeniach pracowników zatrudnionych
przez zleceniodawc' na podobnym stanowisku. Agencja Pracy
i zleceniodawca s* zobowi*zani zapewni+, aby warunki pracy
i wynagrodzenia tymczasowo zatrudnionego pracownika nie
by)y gorsze, ni% s* lub by)yby w przypadku podobnego, zatrudnionego pracownika. Okres tymczasowego zatrudnienia w celu
wykonywania pracy na rzecz jednego zleceniodawcy nie mo%e
przekroczy+ 1? kolejnych miesi'cy kalendarzowych.
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moc% systemu kamer je&li nie posiada istotnego powodu spoczywaj%cego w szczególnym charakterze dzia'alno&ci pracodawcy. Wa(ny
powód spoczywaj%cy w szczególnym charakterze dzia'alno&ci zwykle
nie wyst)puje przy produkcji standardowych produktów. Pracodawca nie mo(e wymaga* od pracownika informacji, które nie s% zwi%zane bezpo&rednio z wykonywaniem pracy i stosunkiem pracy.

INFORMACJA PA&STWOWEGO URZ'DU INSPEKCJI
PRACY NA TEMAT WYKONYWANIA PRACY NAJEMNEJ
Kodeks Pracy nielegaln% prac) de+niuje jako wykonywanie pracy
najemnej przez osob) +zyczn% bez zawarcia stosunku pracy, ewentualnie wykonywanie pracy przez cudzoziemca bez pozwolenia /lub
niezgodnie z pozwoleniem0 na prac) lub pobyt /w przypadkach,
w których pozwolenie jest wymagane przez odpowiednie przepisy0.
Prac) najemn% Kodeks Pracy okre&la jako prac), która jest wykonywana w stosunku nadrz)dno&ci pracodawcy nad pracownikiem, na
rzecz pracodawcy i wed'ug jego wskazówek, któr% pracownik wykonuje dla pracodawcy osobi&cie. Praca najemna musi by* wykonywana za wynagrodzenie lub p'ac), na koszt i odpowiedzialno&* pracodawcy, w wyznaczonym czasie pracy, w miejscu pracy pracodawcy,
ewentualnie w innym uzgodnionym miejscu. Praca najemna mo(e
by* wykonywana wy'%cznie na podstawie stosunków okre&lonych
w prawie pracy, których podstawowymi formami s%: stosunek pracy /na podstawie Umowy o prac)0 oraz prawne stosunki oparte na
umowach na wykonywanie prac poza umow% o prac) /tj. Umowa
o dzie'o i Umowa zlecenie0.

KOMPETENCJE ORGANÓW INSPEKCJI PRACY
Ustawa nr 25142775 o Inspekcji Pracy w brzmieniu pó8niejszych
przepisów okre&la powo'anie i status organów inspekcji pracy, jako
organów kontroli w sektorze zatrudnienia, przestrzegania i ochrony stosunków okre&lonych w prawie pracy i warunków pracy, dzia'alno&* i przynale(no&* organów kontroli pracy, prawa i obowi%zki
inspektorów i kontrolowanych osób podczas kontroli i sankcji za naruszenie obowi%zku.

muje przepisów prawa pracy?
• mo(e skorzysta* z konsultacji na najbli(szym inspektoracie pracy,
• mo(e wys'a* zapytanie za pomoc% poczty elektronicznej,
• mo(e wnioskowa* o kontrol).
Informacje znajduj% si) na stronach internetowych Pa9stwowego Urz)du Inspekcji Pracy - www.suip.cz4pracovnepravni-vztahy4
kompetenceorganu-inspekce-prace4
Pa9stwowy Urz%d Inspekcji Pracy wyda' materia'y informacyjne
dotycz%ce wybranych zagadnie9 z Kodeksu Pracy. Informacje s% dost)pne na stronach internetowych Pa9stwowego Urz)du Inspekcji
Pracy -www.suip.cz4informacni-materialy4pracovnepravni-vztahy.
Wi)cej informacji na temat dzia'alno&ci Pa9stwowego Urz)du Inspekcji Pracy na temat ochrony stosunków pracy oraz warunków
pracy, kontrolach wynikaj%cych z prawa o zatrudnieniu oraz bezpiecze9stwie pracy i ochrony zdrowia podczas pracy znajduj% si) na
stronach internetowych www.suip.cz lub w regionalnych inspektoratach pracy, których adresy znajduj% si) na ww. stronach internetowych.
Gdzie obcokrajowiec zatrudniony w Republice Czeskiej mo(e szuka*
pomocy w przypadku gdy go pracodawca wykorzystuje w pracy?
/Zapewnia mu bardzo niskie wynagrodzenie lub go nie wyp'aca,
zmusza do pracowania w niegodnych warunkach, nie przestrzega
jego praw wyp'ywaj%cych z Kodeksu Pracy, zastrasza go, zatrzymuje
jego dokumenty.0
• w Pogotowiu kryzysowym – specjalistyczna organizacja pozarz%dowa La Strada ;R, o.p.s., www.strada.cz,
• w stowarzyszeniu Centrum Integracji Obcokrajowców /Centrum
pro integraci cizinc#0, www.cicpraha.org,
• w organizacji pozarz%dowej Stowarzyszenie ds. Integracji i Migracji /Sdružení pro Integraci a migraci0, www.migrace.com.

Pa(stwowy Urz)d Inspekcji Pracy i regionalne inspektoraty pracy
s) uprawnione do:
• kontrolowania pracodawców pod wzgl)dem przestrzegania obowi%zków wynikaj%cych z przepisów prawa,
• wymagania usuni)cia stwierdzonych uchybie9,
• nak'adania grzywien.
Pa(stwowy Urz)d Inspekcji Pracy i regionalne inspektoraty pracy
nie s) uprawnione do:
• rozwi%zywania indywidualnych roszcze9 pracowników wzgl)dem
pracodawcy /np. egzekwowanie zaleg'ych wynagrodze9, egzekwowanie &wiadectwa pracy, rozwi%zywanie sporów dotycz%cych
niewa(no&ci czynno&ci prawny jak np. wypowied8, nieuznanie wypadku przy pracy itp.0,
• wydawania opinii i komentarzy na temat przepisów prawa pracy.
Co mo(e uczyni* pracownik, który uwa(a, (e pracodawca nie dotrzy-

Pa9stwowy Urz%d Inspekcji Pracy
Kolá"ská <51413, =<6 71 Opava
© 2713
www.knz.suip.cz

PODSTAWOWE INFORMACJE
DLA OBCOKRAJOWCÓW
O PRZEPISACH DOTYCZ!CYCH
PRAWA PRACY
OBOWI!ZUJ!CYCH
W REPUBLICE CZESKIEJ
II.
Efektywny system rozwoju
zatrudnienia, wykonywania kontroli
kompleksowych oraz zwalczania
nielegalnego zatrudnienia w Czechach
CZ.1.04/2.2.00/11.00013

ZWROT KOSZTÓW PODRÓ*Y
Kosztami podró(y w zwi%zku z wykonywaniem pracy s% wydatki
poniesione przez pracownika w czasie podró(y s'u(bowej, podró(y poza sta'e miejsce pracy oraz podró(y zwi%zanej z dodatkowym
wykonywaniem pracy poza harmonogramem zmian w miejscu
wykonywania pracy lub sta'ym miejscu pracy, oddelegowaniem,
tymczasowym przydzieleniem, przyj)ciem do pracy na podstawie umowy o prac), wykonywaniem pracy za granic%. Warunki,
które mog% mie* wp'yw na zwrot i wysoko&* kosztów podró(y
/czas i miejsce rozpocz)cia, zako9czenia podró(y, miejsce wykonywania pracy, &rodek transportu i zakwaterowanie0, ustala pracodawca z wyprzedzeniem w formie pisemnej, przy czym uwzgl)dnia
uzasadnione interesy pracownika. Pracownikowi, który wykonuje
dla pracodawcy prac) na podstawie umów o wykonywaniu prac
poza stosunkiem pracy, mo(na udzieli* zwrotu kosztów podró(y
s'u(bowych jedynie w przypadku, (e prawo do jego czerpania jak
równie( sta'e miejsce pracy by'o uzgodnione w umowie. Pracodawca jest zobowi%zany do zapewnienia wyp'acenia zaliczki a( do
wysoko&ci szacowanych kosztów podró(y, mo(e jednak uzgodni*
z pracownikiem, (e zaliczka nie zostanie wyp'acona. Zwrot kosztów
podró(y nale(y si) w przypadku korzystania z wyznaczonego &rodka transportu w udokumentowanej wysoko&ci lub w wysoko&ci
odpowiadaj%cej op'acie za przejazd wyznaczonym &rodkiem transportu. W przypadku, kiedy na wniosek pracodawcy zostanie u(yty
w'asny pojazd drogowy pracownika, za ka(dy 1 km przebytej drogi
przys'uguje mu podstawowy zwrot oraz zwrot kosztów za zu(yte
paliwo.
Zwrot kosztów podró+y w celu odwiedzenia cz5onka rodziny
W przypadku podró(y s'u(bowej d'u(szej ni( = dni, pracownikowi nale(y si) zwrot kosztów w celu odwiedzenia cz'onka rodziny w miejscu jego zamieszkania lub w innym, wcze&niej uzgodnionym miejscu
/tam i z powrotem0, najwy(ej w kwocie odpowiadaj%cej kosztom
podró(y do miejsca wykonywania pracy lub sta'ego miejsca pracy
albo miejsca zamieszkania w Republice Czeskiej> limituj%ca jest kwota najbardziej korzystna dla pracownika. Pracodawca niniejszy zwrot
kosztów zapewni najpó8niej w przeci%gu czwartego tygodnia licz%c
od pocz%tku podró(y s'u(bowej lub od ostatnich odwiedzin cz'onka
rodziny, chyba (e zosta' uzgodniony krótszy termin.
Zwrot kosztów zakwaterowania
Pracownikowi nale(y si) zwrot kosztów zakwaterowania w udokumentowanej kwocie.
Wy+ywienie
Za ka(dy dzie9 kalendarzowy sp)dzony w podró(y s'u(bowej pracodawca wyp'aci pracownikowi zatrudnionemu u pracodawcy z bran(y przedsi)biorczej koszty wy(ywienia w minimalnej wysoko&ci:
• 66 CZK, gdy podró( s'u(bowa trwa od 5 do 12 godzin,
• 177 CZK, gdy podró( s'u(bowa trwa d'u(ej ni( 12 godzin a( do 1?
godzin,
• 15= CZK, gdy podró( s'u(bowa trwa d'u(ej ni( 1? godzin.

W przypadku, kiedy pracownikowi podczas podró(y s'u(bowej
zapewniono wy(ywienie /&niadanie, obiad, kolacj)0, za które pracownik nie poniós' (adnych kosztów, pracodawca jest upowa(niony obni(y* zwrot kosztów wy(ywienia za ka(dy bezp'atny posi'ek
o warto&*:
• =7 @ diety - podró( s'u(bowa trwa od 5 do 12 godzin,
• 35 @ diety - ponad 12 a( do 1? godzin,
• 25 @ diety - ponad 1? godzin.
Zwrot innych, niezb6dnych wydatków
W zwi%zku z podró(% s'u(bow% pracownikowi nale(y si) zwrot innych, niezb)dnych wydatków o udokumentowanej kwocie lub
w wysoko&ci odpowiadaj%cej, powszechnej cenie rzeczy i us'ug
w czasie i miejscu podró(y s'u(bowej /op'ata parkingowa, transport
'odzi%, op'aty za telefon, wysy'anie telegramu, faksu itp.0.

WYNAGRODZENIE ZA PRAC' I Z ZAWARTYCH UMÓW
Pracownikowi za wykonan% prac) przys'uguje wynagrodzenie lub
wyp'ata na podstawie zawartych umów. Wynagrodzenie jest udzielane w zale(no&ci od z'o(ono&ci, odpowiedzialno&ci oraz uci%(liwo&ci pracy, wed'ug trudno&ci warunków pracy, wydajno&ci oraz osi%ganych wyników pracy. Za tak% sam% prac) lub prac) tej samej warto&ci wszystkim pracownikom u tego samego pracodawcy nale(y
si) to samo wynagrodzenie lub wyp'ata za umow). Wynagrodzenie
jest wyp'acane po wykonaniu pracy, najpó8niej jednak w miesi%cu
kalendarzowym nast)puj%cym po miesi%cu, w którym pracownik
uzyska' prawo do wynagrodzenia lub jego cz)&ci. Minimalne wynagrodzenie jest najni(szym dopuszczalnym wynagrodzeniem za prac). W tym celu do wynagrodzenia nie dolicza si) dop'at za godziny
nadliczbowe, prac) w &wi)ta, w porze nocnej, w warunkach uci%(liwych oraz w sobot) i niedziel). Podstawowa stawka minimalnego
wynagrodzenia przy tygodniowym wymiarze <7 godzin tygodniowo
wynosi co najmniej ? 577 CZK, tj. 50,67 CZK4godz. W przypadku,
kiedy wynagrodzenie na podstawie Umowy o prac) lub wyp'ata za
umowy na wykonywanie prac poza stosunkiem pracy nie osi%gn)'a
warto&ci minimalnego wynagrodzenia, pracodawca musi zapewni*
pracownikowi dop'at). Wynagrodzenie gwarantowane to wynagrodzenie, na które pracownik ma prawo zgodnie z Kodeksem Pracy, umow%, przepisami wewn)trznymi lub wymiarem wynagrodzenia. Najni(sza warto&* gwarantowanego wynagrodzenia nie mo(e
by* mniejsza, ni( podstawowa stawka wynagrodzenia minimalnego.
Je&li wynagrodzenie nie osi%gn)'o najni(szej warto&ci gwarantowanego wynagrodzenia, pracodawca musi zapewni* pracownikowi
dop'at).

WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie jest ustalone w umowie zbiorowej, umowie o prac)
lub innej umowie, ewentualnie pracodawca okre&la go w przepisach wewn)trznych lub wymiarze wynagrodzenia. Pracodawca jest
zobowi%zany w dniu podj)cia pracy wyda* pisemnie pracownikowi
wymiar wynagrodzenia, który zawiera informacje o sposobie wynagrodzenia, terminie i miejscu wyp'aty, w przypadku je&li nie s% one

zawarte w umowie lub przepisach wewn)trznych. W przypadku,
kiedy dojdzie do zmiany, pracodawca musi pisemnie poinformowa*
pracownika, najpó8niej w dniu, kiedy zmiana zaczyna obowi%zywa*. Wynagrodzenie z dop'at% ani dodatkowy urlop nie nale(% si)
w przypadku, gdy wynagrodzenie jest obliczone ju( w odniesieniu
do ewentualnych godzin nadliczbowych pod warunkiem ustalonego
jednocze&nie zasi)gu pracy w godzinach nadliczbowych. Za godziny nadliczbowe przys'uguje wynagrodzenie oraz dop'ata w wysoko&ci co najmniej 25 @ &redniego zarobku lub czas wolny od pracy.
Za prac6 w 7wi6to nale(y si) wynagrodzenie oraz p'atny czas wolny
od pracy w wysoko&ci &redniego zarobku lub dop'ata do wynagrodzenia w wysoko&ci co najmniej &redniego zarobku zamiast czasu
wolnego od pracy. Za prac6 w porze nocnej pracownikowi przys'uguje wynagrodzenie oraz dop'ata w wysoko&ci co najmniej 17 @
&redniego zarobku, mo(na jednak uzgodni* inn% minimaln% warto&*
i sposób ustalenia dop'aty. Za prac6 w warunkach szkodliwych nale(y si) pracownikowi wynagrodzenie oraz dodatek w wysoko&ci co
najmniej 17 @ podstawowej stawki minimalnego wynagrodzenia za
ka(dy szkodliwy warunek. Za prac6 w sobot6 i niedziel6 pracownikowi przys'uguje wynagrodzenie oraz dop'ata w wysoko&ci co najmniej 17 @ &redniego zarobku. Mo(na jednak uzgodni* inn% minimaln% warto&* i sposób ustalenia dop'aty.

WYNAGRODZENIE ZA WYKONYWANIE INNEJ PRACY
W przypadku, kiedy pracownik zosta' przeniesiony na inne stanowisko pracy, ni( ma uzgodnione w umowie, za które przys'uguje ni(sze wynagrodzenie, nale(y mu si) na czas przeniesienia dodatek do
wynagrodzenia do wysoko&ci &redniego zarobku, który osi%ga' przed
przeniesieniem.

WYNAGRODZENIE ZA GOTOWO89 DO PRACY
Za okres gotowo&ci do pracy nale(y si) pracownikowi wynagrodzenie w wysoko&ci co najmniej 17 @ &redniego zarobku.

WYNAGRODZENIA ZA UMOWY NA WYKONYWANIE
PRAC
Wysoko&* wynagrodzenia i warunki jego udzielania s% uzgodnione
w Umowie o dzie'o lub w Umowie zleceniu. Nie mo(e by* ni(sze, ni(
wynosi stawka minimalnego wynagrodzenia.

OCHRONA PRYWATNO8CI PRACOWNIKÓW
I OCHRONA INTERESÓW MAJ!TKOWYCH
PRACODAWCY
Pracownicy nie mog% bez zgody pracodawcy wykorzystywa* do u(ytku osobistego &rodków wykorzystywanych przy produkcji, w'%cznie
ze sprz)tem komputerowym i urz%dzeniami telekomunikacyjnymi.
Pracodawca, bez wa(nego powodu spoczywaj%cego w szczególnym
charakterze dzia'alno&ci pracodawcy, nie mo(e narusza* prywatno&ci pracownika w miejscu pracy oraz w jego przestrzeni publicznej
poprzez otwarte lub skryte obserwowanie, pods'uchiwanie oraz
nagrywanie rozmów telefonicznych, kontrol) poczty elektronicznej
oraz kontrol) przesy'ek pocztowych adresowanych do pracownika.
Pracodawca np. nie mo(e obserwowa* swoich pracowników za po-

