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čÁST - ÚČEL A ROZSAH PŮSOBNOSTI
V zájmu úspěšného plnění úkolů Agentury pro podnikání a inovace (dále jen „zaměstnavatel“ nebo „API“), státní
příspěvkové Organizace, zřízené zákonem č. 149/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře
malého a Středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a za účelem zajištění vnitřního pořádku, dodržování
zásad slušného chování a svědomitého plnění pracovních povinností zaměstnanců API je vydáván tento Pracovní
řád, základní vnitřní předpis API upravující vztah zaměstnanců v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli,
vydaný v souladu s ustanovením § 305 a § 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZP“).
Pracovní řád je závazný pro zaměstnavatele, pro zaměstnance API v pracovním poměru a pro zaměstnance API
v pracovním poměru vykonávající Činnosti podle § 5 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZSS“)_ Na zaměstnance na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (Dohoda
o provedení práce, Dohoda o pracovní činnosti) se Pracovni řád vztahuje pouze tehdy, pokud to vyplývá z jeho
ustanovení nebo z uzavřené dohody.
Právní úkony a rozhodnutí podle příslušných ustanovení Pracovního řádu, ZP a vnitřních předpisů činí jménem
zaměstnavatele generální ředitel API, vykonávající funkci vedoucího služebního úřadu die ZSS, jako statutární
orgán Agentury pro podnikání a inovace.
Na práva a povinnosti zaměstnanců, které nejsou upraveny tímto Pracovním řádem a navazujícími vnitřními
předpisy API, se vztahuje ZP a další obecně závazné právní předpisy a relevantní vnitřní předpisy.

2. čÁST - POJMY A sEZNAM ZKRATEK
H LAVA I. PO] MY

Zaměstnanec API Fyzická osoba, která je v pracovněprávnim vztahu k API jako zaměstnavateli
Organizační útvar Sekce, odbor, oddělení, regionální pracoviště
Zaměstnavatel, API Agentura pro podnikání a inovace
Vnitřní předpisy Interní dokumenty upravující činnost API
Pracovnířa'd Pracovní řád je zvláštním druhem vnitřního předpisu; rozvádí ustanovení ZP,

popřípadě zvláštních právních předpisů podle zvláštních podmínek u
zaměstnavatele, pokud jde o povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance vyplývající z
pracovněprávních vztahů.

Služební předpis Stanoví organizační věcí služby, vydává jej náměstek pro státní službu, vedoucí
služebního úřadu nebo státní tajemník. Je závazný pro státního zaměstnance i pro
zaměstnance v pracovním poměru vykonávajícího činnosti podle § 5 ZSS a pro osobu
ve služebním poměru podle jiného zákona zařazenou k výkonu služby ve služebním
úřadu.

Den nástupu do práce Den, který byl sjednán v pracovní smlouvě a kterým vzniká pracovní poměr mezi
zaměstnavatelem a žadatelem o zaměstnání.

Vedoucí zaměstnanci Zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni
stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovni úkoly, organizovat, řídit a
kontrolovatjejich práci a dávatjim k tomu účelu závazné pokyny, tj. generální ředitel,
ředitel sekce, ředitel odboru, vedoucí oddělení.
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HLAVA II. - ZKRATKY

API Agentura pro podnikání a inovace
v

GR Generální ředitel API, vedouci služebního úřadu
ZSS Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
ZP Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve Znění pozdějších předpisů

'ˇ'

SR Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve Znění pozdějších předpisů
OZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů
OPPE Odbor právní, personální a ekonomický
PHR Oddělení právní a personální
EKO Oddělení ekonomické
lTH Oddělení informačních technologií a technicke-hospodářské správy
KOF Oddělení koordinace fondů EU
FKSP Fond sociálních a kulturních potřeb
GDPR Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 Ze dne 27. 4. 2016, obecného

nařízení o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

3. ČÁST - SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

Označení
dokumentu Název dokumentu

SP 26 Jednací řád Kárné komise I. Stupně v Agentuře pro podnikání a inovace
SP 5/2017 Služební předpis, který určuje zásady pro adaptační proces a mentoring nových

Zaměstnanců v rámci Služebního úřadu Agentury pro podnikání a inovace
SP 3/2018 Služební předpis, kterým Se Zřizuje Škodní a likvidační komise a jsou .stanoveny Zásady

pro vyřazení majetku, řešení Ztrát a odcizení majetku v rámci služebního úřadu Agentura
pro podnikání a inovace

SP 4/2018 Pravidla pro vysílání Zaměstnanců na služební cesty
SP 5/2018 Zásady pro tvorbu a používání FKSP
SP 9/2018 Služební předpis, kterým se stanoví hodnotící kritéria, která vystihují potřeby služebních

míst v Agentuře pro podnikání a inovace
SP 11/2018 Etický kodex
SP 13/2018 Služební předpis, jimž se stanoví obsah osobního spisu státního Zaměstnance a Způsob

jeho vedení
SP 15/2018 Zásady vzdělávánív rámci Agentury pro podnikání a inovace
RD 01/18 Organizační řád
RD 02/18 Pod pisový řád

Spisový řád
PS 06/18 Postup při provádění kontrol dodržování léčebného režimu Zaměstnancem v pracovní

neschopnosti
PS 08/18 Zachování kontinuity činností ICT
PS 09/18 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
PS 10/18 Vydávání a používání mobilních telefonů a mobilních datových služeb
PS 11/18 Informační a komunikační technologie
PS 12/18 Interní provozní činnosti v API
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FPÚS 13/18 Pravidla a způsob rozhodování o odměnách
P_PS 14/18 Vedení pokladny

PS 15/18 Zásady a podrobnosti k prováděnívýběrových řízení
PS 16/18 Používání Služebních motorových vozidel
PS 17/18 Finanční hospodaření a oběh účetních dokladů
PS 21/18 Provoz a řízení regionálních kanceláří
PS 22/18 Ochrana osobních údajů (GDPR)
MP 02/18 Postup při povolování jiné výdělečné činnosti zaměstnancům Agentury pro podnikání a

Inovace
MP 03/18 Jazykové vzdělávání

Název a označení právního předpisu

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 234/2014 Sb. o Státní službě, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu
Zákon Č. 149/2016, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně
zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon ě. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon Č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení Vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných Službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů

ıVVÍ

pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších
předpisů
Nařízení Vlády ČR Č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných Službách a správě
Nařízení vlády ČR č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
Vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 114/2002 Sb., o fondu sociálních a kulturních potřeb
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10.

čÁST - PRACOVNÍ POMĚR, ZMĚNY PRACOVNÍHO
POMĚRU, SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

HLAVA ı. OBECNÁ USTANOVENÍ o vZNıKu PRACOVNÍHO POMĚRU

Zaměstnancem API Se může stát fyzická osoba, která je bezúhonná a odborně i zdravotně způsobilá k výkonu
sjednané práce.
Proces výběru vhodných uchazečů o zaměstnání v API je upraven v prováděcí směrnicí „Zásady a podrobnosti
k prováděnívýběrových řízení“.
Pracovní Smlouvou nebo jmenovánim se pracovni poměr zakládá nejpozději před zahájením práce v den
nástupu do zaměstnání.
Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl Sjednán jako den nástupu do zaměstnání, nebo v
den, který je uveden jako den jmenování na pracovni místo vedoucího zaměstnance. Zkušební doba nesmí být
delší, než je polovina Sjednané doby trvání pracovního poměru.
Zaměstnance lze přijmout pouze na volné Systemizované místo. Právní jednání Směřující ke vzniku, změně či
zániku pracovněprávního vztahu zaměstnance organizačních útvarů podřízených GŘ činí GŘ. Právní jednání
směřující ke vzniku, změně či zániku pracovněprávniho vztahu zaměstnanců ostatních organizačních útvarů
činí GŘ v souladu se schválenou organizační strukturou API a na základě návrhu příslušného ředitele sekce a po
projednání s vedoucím zaměstnancem příslušného organizačního útvaru.
Písemnosti k právním jednáním směřující ke vzniku, změně nebo zániku pracovněprávniho vztahu zaměstnance
vyhotovuje příslušný zaměstnanec PHR.
Uchazeč je povinen dostavit se před uzavřením pracovni smlouvy ke smluvnímu poskytovateli
pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, který posoudí zdravotni způsobilost uchazeče kvýkonu práce,
kterou má žadatel vykonávat, a vystaví uchazeči potvrzení o vstupní lékařské prohlídce dle tohoto bodu 4.1
odst. 9 pism. d), které uchazeč obdržel od příslušného zaměstnance PHR.
V případě, že nebude smluvní poskytovatel pracovnělékařských Služeb zaměstnavatele prokazatelně
dlouhodobě k dispozici a nejmenuje za Sebe zástupce, umožní zaměstnavatel uchazeči, aby mu prokázal Svou
zdravotní způsobilost potvrzením o vstupní lékařské prohlídce dle předchozího odstavce vystavené jiným
poskytovatelem pracovnéiékařských Služeb.
Před uzavřením pracovní smlouvy nebo před jmenovánim zajistí příslušný zaměstnanec PHR, aby vybraný
uchazeč o zaměstnání obdržel veškeré potřebné dokumenty k uzavření pracovní smlouvy nebo ke jmenování
a zároveň je vybraný uchazeč povinen předložit příslušnému zaměstnanci PHR následující dokumenty:
a) vyplněný Vstupní osobní dotazník (FOO3),
b) potvrzení o získané kvalifikaci a vzdělání (diplom, školení, kurzy, zkoušky, certifikáty, případně pracovní

hodnocení od předchozího zaměstnavatele atd),
c) potvrzení o předchozím zaměstnání, vč. potvrzení o ukončení tohoto předchozího zaměstnání,
d) potvrzení o vstupní lékařské prohlídce (bez vstupní lékařské prohlídky dle § 59 zákona č. 373/2011 Sb., o

specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný uchazeč považován za
zdravotně nezpůsobilého k uzavření pracovního poměru), vč. dokladu o příslušnosti ke konkrétní
zdravotní pojišťovně (v případě, že bude zaměstnanec požadovat uplatnění daňových zvýhodnění, slev u
daně z příjmu fyzických osob, rodné listy jeho/jejích dětí),

e) výpis z rejstříků trestů FO (nesmí být starší než 3 měsíce).
Před vznikem pracovního poměru příslušný zaměstnanec PHR seznámí vybraného uchazeče S právy
a povinnostmi, které by pro něj vyplynuly z pracovni Smlouvy nebo smlouvy o pracovních podmínkách
v případě jmenováni, s pracovními podmínkami a podmínkami odměňování, za nichž má práci konat, a
současně Seznámí zaměstnance s kolektivními smlouvami, které se na něj vztahují, a vnitřními předpisy,
zejména etickým kodexem.
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Za průběh vzniku pracovního poměru odpovídá příslušný Zaměstnanec PHR, který je taktéž povinen upozornit
zaměstnance na Skutečnost, že řídící akty zaměstnavatele jsou přístupné na společném disku zaměstnavatele
ve Složce H:\volny.AP|\AP! - Řízená dokumentace k seznámení.
Nový zaměstnanec stvrdí svým podpisem v Potvrzení zaměstnance o seznámení se s vnitřními předpisy (FOOl),
že se seznámil se základními vnitřními předpisy, s umístěním všech řídících aktů zaměstnavatele a se svou
povinnosti obeznámit se Se všemi řídícími akty zaměstnavatele. Za Splnění povinnosti dle tohoto odstavce
odpovídá příslušný zaměstnanec PHR.
Přímo nadřízený vedoucí zaměstnanec Odpovídá za to, že v den nástupu do zaměstnání absolvuje nový
zaměstnanec vrámci vstupního školení e-learningový kurz Opředpisech BOZP a protipožární ochraně,
protikorupční školení a enviromentální školení. Webový odkazy spřístupovými údaji do výše uvedených
e-Iearnigových kurzů je novému zaměstnanci na jeho pracovní efl-mail zaslán vden nástupu příslušným
zaměstnancem PHR. Přímo nadřízený zaměstnanec odpovídá za předání záznamu o tomto školení příslušnému
zaměstnanci PHR.

HLAVA ıı. PRACOVNÍ SMLOUVA

Pracovní poměr na základě pracovní smlouvy mezi APl a vybraným uchazečem o zaměstnání vzniká dnem,
který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.
O přijímání zaměstnanců rozhoduje GŘ nebo na základě pověření zástupce generálního ředitele, tj. zástupce
vedoucího služebního úřadu, který za zaměstnavatele podepisuje pracovní smlouvy se zaměstnanci.
Pracovní smlouva musí mít písemnou formu.
Jedno vyhotovení pracovní smlouvy vydá API zaměstnanci, stejnopis je součástí osobního spisu zaměstnance.
Zkušební doba zaměstnanců v pracovním poměru na základě pracovni smlouvy může být sjednána maximálně
v délce tří měsíců.

HLAVA ııı. JMENOVÁNÍ A ODVOLÁNÍ vEDOUcíHO ZAMĚSTNANCE

Pracovní poměr na základě jmenování vzniká dnem jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.
Jmenování vedoucího zaměstnance ijeho odvolání je výlučně v kompetenci GŘ.
Jmenovací a odvolávací dekrety i smlouvu o pracovních podmínkách vyhotovuje příslušný zaměstnanec PHR
na základě rozhodnutí GŘ a podepisujeje GŘ.
Před jmenováním na místo vedoucího zaměstnance jsou vybraní uchazeči, kteří jsou narození před 1.
prosincem 1971, povinni předložit osvědčení na základě zákona č. 451/1991 Sb., kterým Se stanoví některé
další předpoklady pro výkon některých funkci ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, ve znění
pozdějších předpisů.
Jedno vyhotovení jmenovacího dekretu a smlouvy o pracovních podmínkách vydá API zaměstnanci, stejnopis
je součástí osobního spisu zaměstnance.
Zkušební doba Zaměstnanců v pracovním poměru na základě jmenování může být sjednána maximálně v délce
šesti měsíců.
Vedoucí zaměstnanec má právo vzdát se písemně funkce vedoucího zaměstnance. Vtěchto případech se
nadále postupuje dle ust. § 73a ZP.
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HLAVA ıv. NÁSTUP ZAMĚSTNANCŰ Do ZAMĚSTNÁNÍ

Datum nástupu do práce dojedná s vybraným uchazečem o zaměstnání příslušný zaměstnanec PHR podlepožadavků přímého nadřízeného. Další podrobnosti pracovního poměru dojednají vybraný uchazeč a příslušný
zaměstnanec PHR v závislosti na druhu sjednávaného pracovněprávního vztahu.
Nástupy zaměstnanců jsou zpravidla sjednávány vždy na začátku měsíce (k 1. dni kalendářního měsíce) nebo
v polovině měsíce (k 15. dni kalendářního měsíce). V případě akutní potřeby lze dojednat i jiný termín v
průběhu měsíce.
Po dojednání data nástupu vybraného uchazeče do zaměstnání, zašle příslušný zaměstnanec PHR budoucímu
přímo nadřízenému vedoucímu zaměstnanci vybraného uchazeče předvyplněnou Kartu nástupu (FOOZ)
vybraného uchazeče.
Příslušný přímo nadřízený vedoucí zaměstnanec doplní chybějící informace do Karty nástupu a zajistí podpisy
příslušných vedoucích zaměstnanců. Následně nejpozději 7 pracovních dni před předpokládaným nástupem
vybraného uchazeče do zaměstnání odevzdá přímo nadřízený vedoucí zaměstnanec vyplněnou Kartu nástupu
opatřenou všemi podpisy příslušnému zaměstnanci PHR.
Nejpozději 5 pracovních dní před nástupem vybraného uchazeče do zaměstnání zašle příslušný zaměstnanec
PHR Kartu nástupu elektronicky na e-mailovou adresu alainastupyfiçìagentura-apiorg. Dále příslušný
zaměstnanec PHR předkládá k podpisu GŘ popis pracovního místa, který je připravován dle platně Systemízace.
Příslušní zaměstnanci ITH zajistí pro vybraného uchazeče ke dni jeho nástupu do zaměstnání dle požadavků
obsažených v Ka rtě nástupu potřebné pracovní prostředky, zejména PC, vstupní karty, klíče, přístup do sítě API
a další.
Po nástupu nového zaměstnance zajistí:
a) příslušný zaměstnanec PHR předání „Balíčku pro nováčky" novému zaměstnanci, který obsahuje tzv.

Tutoriál (informace o personálních procesech a organizačním uspořádání API), postup objednání vizitek,
odkaz na aplikací Řízené dokumentace, vzory docházek a další.
Součástí Balíčku pro nováčky jsou mj. také následující dokumenty, tvořící přílohu tohoto Pracovního řádu,
jejichž vypořádání zajistí příslušný zaměstnanec PHR:

í. Oznamovací povinnost pojištěnce zdravotní pojišťovny (POÚ-il),
ii. Dohoda o srážkách z platu - poskytnutí Stravovacích poukázek (FOOS),
iii. Čestné prohlášení- Výkon jiné výdělečné činnosti (FOOB),
iv. Žádost o zaslání výplatní pásky e-mailem (FOU7),
v. Souhlas se zpracováním osobní fotografie zaměstnance (FOOS),
vi. Čestné prohlášení- podpisový vzor (FOOQ),
vii. Informace pro zaměstnance API o provádění zpracování osobních údajů vpracovněprávních

vztazích (F011),`
b) příslušný zaměstnanec PHR vytvoření osobní složky (personální spis) nového zaměstnance a jeji uložení

na PHR,“
c) příslušný zaměstnanec ITH předání vstupních karet a klíčů novému zaměstnanci. Karty a klíče jsou

vystaveny iTH po zapsání a podepsání do Knihy klíčů a karet dle prováděcí směrnice Interní provozní
činnosti v API,-

d) příslušný zaměstnanec KOF pořízení fotografie nového zaměstnance;
e) příslušný zaměstnanec EKO podpis všech dokumentů, které jsou závazné podle Metodického pokynu k

rozvoji lidských zdrojů, to však pouze v případě, že nový zaměstnanec je zaměstnancem, jehož osobní
náklady jsou hrazeny z technické pomoci operačního programu podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost.
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HLAVA v. ADAPTAčNí PROcES

Zásady adaptačního procesu jsou upraveny služebním předpisem, který určuje zásady pro adaptační proces
a mentoring nových zaměstnanců v rámci služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace.
Adaptační proces je nastavován pro všechny nové zaměstnance včetně zaměstnanců, kteří se vrací
např. z rodičovské dovolené trvající déle než jeden rok.
Zaměstnancům nastupujícim na vedouci pozici a zaměstnancům přestupujícím najinou pozici je adaptační
proces nastavován individuálně po dohodě jejich přímo nadřízeného vedoucího zaměstnance s příslušným
zaměstnancem PHR.
Adaptační proces trvá třiO měsíce, a to zpravidla během zkušební doby nového zaměstnance. Ve výjimečných
případech, o kterých rozhoduje příslušný zaměstnanec PHR na návrh přímo nadřízeného vedoucího
zaměstnance dotčeného zaměstnance, může být zkrácen nebo prodloužen.
Ve zvláštních případech. jako je návrat z rodičovské dovolené, přestup zaměstnance, nástup nového
zaměstnance na vedoucí pozici a jiné, se délka adaptačního procesu nastavuje individuálně po dohodě
s příslušným zaměstnancem PHR.
Při přestupu zaměstnance trvá adaptační proces zpravidla jeden, maximálně však dva měsíce.
Adaptačni proces probíhá formou mentoringu. Další podrobnosti jsou stanoveny služebním předpisem, který
určuje zásady pro adaptační proces a mentoring nových zaměstnanců v rámci služebního úřadu API.

HLAVA vı. ZMĚNY PRAcovNíHO POMĚRU

Změny pracovního poměru se řídí ustanoveními části druhé hlavy Ill. ZP.
Sjednaný obsah pracovní smlouvy a smlouvy o pracovních podmínkách (druh práce, místo výkonu práce,
pravidelné pracoviště, trvání pracovního poměru) může být změněn jen na základě písemné dohody, která
bude tvořit číslovaný dodatek pracovni smlouvy a kterou sepisuje příslušný zaměstnanec PHR a za
zaměstnavatele podepisuje GŘ. Jedno vyhotovení této písemné dohody uloží po podpisu oběma stranami
příslušný zaměstnanec PHR do osobního spisu zaměstnance a jedno vyhotovení si ponechá zaměstnanec.
Zaměstnanec se převede na jiné místo, nemůže-li vykonávat práci na dosavadním místě dle § Ill ZP. Podnět
k tomuto převedení může být generálnímu řediteli podán interním sdělenim ředitele sekce prostřednictvím
PHR.
v' případě, že je důvodem převedení zaměstnance na jiné misto zdravotni stav zaměstnance, doloží tento
zaměstnanec PHR doklad prokazující absolvování lékařské prohlídky pro účely výkonu práce, ze kterého
vyplývá, že není vhodné, aby dále konal dosavadní práci, nebo vykonával práci na dosavadním místě, nebo se
potvrzujíjiné vážné důvody dle ZP.
Konat práce jiného druhu nebo v jiném místě, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen
jen ve výjimečných případech a za podmínek uvedených vZP, a to pouze tehdy, neodporuje-Ii to jeho
aktuálnímu zdravotnímu stavu, schopnostem i jeho kvalifikaci. Zaměstnavatel je povinen se zaměstnancem
projednat důvod převedení a dobu, po kterou má převedení trvat.
O převedení zaměstnance na jinou práci nebo o přeložení k výkonu práce do jiného místa rozhoduje GŘ po
projednání s vedoucím zaměstnancem příslušného organizačního útvaru a po vyjádření oddělení PHR.
O převedení na jinou práci nebo o přeložení k výkonu práce do jiného mista žádá zaměstnanec přímo
nadřízeného vedoucího zaměstnance, který spolu se svým Stanoviskem předá žádost ke zpracování oddělení
PHR. Oddělení PHR zajistí případné vyjádření budoucího nadřízeného vedoucího zaměstnance a spolu se svým
vyjádřením předá žádost ke konečnému rozhodnuti GŘ. Písemné rozhodnutí GŘ předá zaměstnanci do 30 dnů
od podání žádosti přímo nadřízený vedoucí zaměstnanec.

.h \
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HLAVA vıı. DOČASNÉ ZASTU POVANÍ

V případě dlouhodobější nepřítomnosti vedoucího zaměstnance (např. z důvodu dlouhodobé pracovni
neschopnosti, dovolené, zahraniční Služební cesty) je vedoucí Zaměstnanec povinen zajistit Své dočasné
zastoupení jiným zaměstnancem zaměstnavatele. Pokud nepřítomný vedoucí zaměstnanec není schopen
zajistit své zastoupeni, zajistí jej jeho přímo nadřízený vedouci zaměstnanec. Obdobně Se postupuje ipří
zastupování řadového zaměstnance, pokud to povaha jejich práce vyžaduje.
Zástupce vedoucího zaměstnance pověřuje zastupováním, resp. pověření zastupovánim ruší GŘ na návrh
příslušného vedoucího zaměstnance.
Má-lí dočasně zastupování jiného vedoucího zaměstnance trvat déle než 4 týdny, je nutně zaměstnance pověřit
písemně. Písemné pověření k dočasnému zastupování vyhotovuje příslušný zaměstnanec PHR na základě
písemného návrhu přímého nadřízeného vedoucího zaměstnance. Písemné pověření k dočasnému
zastupování podepisuje GŘ nebo zástupce vedoucího služebního úřadu.
Má~lí být zastupován zaměstnanec, Se kterým byla uzavřena dohoda o odpovědnosti kochraně hodnot
Svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dále jen „dohoda o odpovědnosti"), je třeba provést mimořádnou
inventuru svěřených prostředků podle § 254 ZP a uzavřít Se zastupujícím zaměstnancem dohodu o
odpovědnosti podle § 252 ZP.
Povinnost provést inventuru dle předchozího odst. 4 se nevztahuje na zaměstnance pobírající stálou provozní
zálohu, jelikož S touto disponuje pouze zaměstnanec, kterému byla vydána. Se zástupcem tohoto zaměstnance
je v případě potřeby sjednána dohoda o hmotné odpovědnosti a je mu vydána odlišná stálá provozní záloha
určená pouze jemu.
Zaměstnanci oddělení vnitřních služeb, se kterými je uzavřena dohoda o hmotné odpovědností ve vztahu
k cenínám (nabitému kreditu) ve frankovacím stroji poskytovatele poštovních služeb ve smyslu ustanovení
prováděcí směrnice Vedení pokladny, se mohou dočasně zastupovat pouze navzájem. Vtom případě není
nutné provádět inventuru ve smyslu odst. 4. Pokud vzájemné zastoupení není možné, bude postupováno dle
odst. 4.
Předání ostatních hodnot svěřených k vyúčtování se řídí prováděcí směrnicí Vedení pokladny.
Vedoucí zaměstnanec je povinen informovat svého zástupce o jeho právech a povinnostech a o Stavu plnění
úkolů. Zastupova ný vedoucí zaměstnanec sí může vyhradit rozhodování ve zvláště důležitých otázkách.
O Stavu plnění úkolů je povinen zástupce podat zastupovanému při ukončení zastoupení zprávu.
Jde-ii o zvláště závažné úkoly, předává zastupovaný i zástupce informace písemně.
Předání a převzetí funkce vedoucího zaměstnance se provádí vždy za účasti přímého nadřízeného vedoucího
zaměstnance. Zápisy o předání se vyhotovují dvakrát, z nichž po jednom vyhotovení obdrží předávající
a přejímající, u nichž budou zápisy evidovány a uschovány po dobu nezbytně nutnou. Zápis o předání funkce
podepisuje také přímý nadřízený předávajícího vedoucího zaměstnance.

HLAVA Vııı. SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

Skončení pracovního poměru se řídí ustanoveními části druhé hlavy IV. ZP.
Návrh na skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance formou dohody (§ 49 ZP), výpovědi (§ 50 odst.
3 ZP), okamžitým zrušením pracovního poměru (Š 56 ZP), popřípadě zrušením pracovního poměru ve zkušební
době (§ 66 ZP) podává zaměstnanec přímo nadřízenérnu vedoucímu zaměstnanci v písem né formě. Ten potvrdí
příjem podání připsáním „Převzal“ a připojí své jméno, příjmení, pracovní/služební označení, podpis a den
doručení, zajistí vygenerování čísla jednacího a opatří návrh v případě dohody svým stanoviskem a postoupí
návrh neprodleně na Oddělení právní a personální. Obdobně Se postupuje také tehdy, doručí-li zaměstnanec
podáníjiným způsobem. Účinky podání nastávají dnem jeho prokazatelného doručení API.
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V případě požadavku na rozvázání pracovního poměru dohodou ze strany zaměstnance je nutné, aby byla
žádost doručena na PHR opatřena také souhlasem vedoucího zaměstnance v přímé linii řízení nejméně na
úrovni ředitele odboru.
Při skončení pracovního poměru je zaměstnanec povinen:
a) informovat vedoucího zaměstnance v přímé linii řízení o stavu plnění přidělených pracovních úkolů,
b) vyhotovit písemný Seznam nedokončených pracovních úkolů a připravit předání svého pracoviště

vedoucímu zaměstnanci,
c) odevzdat k tomu příslušnému zaměstnanci půjčené pracovní pomůcky, nářadí, osobní ochranné

prostředky, odevzdat k tomu příslušnému zaměstnanci [TH mobilní telefon s příslušenstvím, stelnítelefon,
PC, klíče a Čipové karty, které zaměstnavatel svěřil zaměstnanci proti písemnému potvrzení, klíčový režim
se řídí prováděcí směrnici Interní provozní Činnosti v API,

d) vyrovnat veškeré závazky vůči zaměstnavateli,
Vypořáclání záležitostí dle předchozího odstavce potvrdí příslušni zaměstnanci záznamem do Výstupního listu
zaměstnance (FOlO).
Přímo nadřízený vedoucí zaměstnanec je povinen převzít předávanou agendu a zajistit, aby zaměstnanec měl
v den skončení pracovního poměru vypořádány všechny náležitosti uvedené v odstavci 4 pod
písmenem a) až d).
Zaměstnanec, se kterým byla uzavřena dohoda o odpovědnosti, je povinen před skončením pracovního
poměru provést vyúčtování na základě inventury ve smyslu § 254 ZP. Toto ustanovení se nevztahuje na
zaměstnance disponujicí stálou provozní zálohou, kteří jí musí vyúčtovat dle ustanovení prováděcí směrnice
Vedení pokladny. Nakládání s hodnotami svěřenými k vyúčtování se řídí prováděcí směrnicí Vedení pokladny.
Příslušný zaměstnanec oddělení EKO vydá v den skončení pracovněprávního vztahu zaměstnanci potvrzení
o zaměstnání dle ust. § 313 ZP.
Na žádost zaměstnance uvedenou ve Výstupním listu zaměstnance je zaměstnavatel povinen vydat
zaměstnanci pracovní posudek dle ust. § 314 ZP. Pracovní posudek vypracuje přímý nadřízený zaměstnance,
následně jej odevzdá příslušnému zaměstnanci PHR. Pracovní posudek podepisuje GŘ.
V den skončení pracovního poměru odevzdá zaměstnanec k tomu příslušnému zaměstnanci PHR Výstupní list
S vyřízeními výstupními tormalitami podepsaný příslušnými zaměstnanci k založení do osobní složky
zaměstnance.

ČÁST - DOHODY O PRAcÍcH KONANÝcH MIMO
PRACOVNÍ POMĚR

nl"Uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a výkon práce na základě těchto dohod se řídı
ustanoveními části třetí ZP.
Zaměstnavatel zajištuje plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním a služebním poměru.
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - tedy dohodu o provedení pracovní činností a dohodu o
provedeni práce - uzavírá zaměstnavatel pouze ve výjimečných případech na základě návrhu na Sepsání
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (viz příloha prováděcí Směrnice 15/2018 Zásady o
podrobnostech k provádění výběrových řízení- FOO3 a F004).
V dohodách o pracovni činnosti se se zaměstnancem nesjednává právo zaměstnance na jiné důležité překážky
v práci s náhradou platu a na dovolenou.
K dohodě o pracovní činnosti a dohodě o provedení práce musí fyzická osoba průběžně a řádně vyplňovat
pracovní výkaz.
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6. ČÁST - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŰ
A vEDOUcicH ZAMĚSTNANCŮ

l. Základní pracovni povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se řídí zejména ustanovením Části třinácté hlavy Il. ZP.

2. Pravidla výkonu jiné výdělečné činnosti zaměstnanci API a její povolovánijsou upravena metodickým pokynem
„Postup při povolováníjiné výdělečné Činnosti zaměstnancům Agentury pro podnikání a inovace“.

HLAVA ı. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ

l. Zaměstnanci jsou Zejména povinni:
a) pracovat řádně podle Svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny vedoucích zaměstnanců v přímé linii

řízení vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci;
b) využívat pracovní dobu a prostředky k vykonávání svěřených praci, plnit kvalitně a včas pracovni úkoly;
c) dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, seznamovat se svnitřnimi předpisy

a řídícími akty zaměstnavatele a dodržovat je;
d) řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochrañovat majetek

zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu soprávněnými
zájmy zaměstnavatele;

e) ohlašovat bez zbytečného odkladu k tomu příslušnému zaměstnanci PHR změny v osobních údajích (např.
změnu jména, adresy, přiznání starobniho, plného nebo částečného invalidního důchodu, změnu
zdravotní pojišťovny);

f) v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovni neschopnosti dodržovat stanovený režim
dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní
neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona
o nemocenském pojištění.

HLAVA ıı. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI vEDOucícH ZAMĚSTNANCŮ

1. vedoucí zaměstnanci jsou dále zejména povinni:
a) řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní

výsledky;
b) co nejlépe organizovat práci;

) vytvářet příznivé pracovní podminky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zd raví při práci;
d) zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle ZP a ZSS;
j vytvářet podmínky pro zvyšování od borné úrovně zaměstnanců;

f) seznamovat zaměstnance S vnitřními předpisy zaměstnavatele;
g) zabezpečovat dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů zaměstnavatele;
h) zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele.

ť
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

čÁST - PRACOVNÍ DOBA, DOBA ODPOČINKU
Pracovní doba a doba odpočinku se řídí ustanoveními části čtvrtě ZP.
Pracovní dobou je doba, v níž je Zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je
Zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele.
Zaměstnanec je povinen být na začátku směny na Svém pracovišti (tj. na místě, kde vykonává práci, případně
na jinak určeném místě, kde je mu práce přidělována) a odcházet Z něho až po skončení směny.
v API je Zavedeno pružné rozvržení pracovni doby. Při pružném rozvržení pracovní doby si Zaměstnanec volí
sám začátek i konec pracovní doby v jednotlivých dnech v rámci časových úseků stanovených
.zaměstnavatelem (tj. volitelná pracovní doba). Mezi dvěma úseky volitelné pracovni doby je vložen časový
úsek, v němž je Zaměstnanec povinen být na pracovišti (tj. Základní pracovní doba). Začátek a konec Základní
pracovní doby určil Zaměstnavatel od 9:00 hodin do 15:00 hodin.
Zaměstnavatel pro pracovněprávní účely určuje obecně stanovenou směnu, která je včetně přestávky na jídlo
a oddech v pondělí až pátek od 8.00 do 16.30 hod.
Zaměstnanec si volí Začátek a konec pracovní doby v jednotlivých dnech v rozmezí od 6.00 hod. do 9.00 hod.
a od 15.00 hod. do 20.00 hod. Provozní doba objektu pracoviště a přítomnost zaměstnance v objektu mimo
provozní dobu objektu je upravena prováděcí směrnicí Interní provozní činnost v API.
Pří pružném rozvržení pracovní doby celková délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě
jdoucích.
Při pružném rozvržení pracovní doby musí být průměrná týdenní pracovni doba, která je Zaměstnavatelem
stanovena na 40 hodin týdně, naplněna nejdéle v měsíčním vyrovnávacím období daného kalendářního
měsíce.
Pružné rozvržení pracovní doby se neuplatní při pracovní cestě zaměstnance, při nutnosti Zabezpečení
naléhavého pracovního úkolu ve směně, jejíž Začátek a konecje pevně stanoven, nebo brání-li jejímu uplatnění
provozní důvody, a v době důležitých osobních překážek v práci, po kterou Zaměstnanci přísluší náhrada platu,
nebo peněžité dávky podle předpisů o nemocenském pojištění.
Ředitelé sekcí mohou nařídit pro zaměstnance svého organizačního útvaru, že je nutné Zajistit chod
jednotlivých oddělení až v rozsahu od 9:00 do 16:30. Chod oddělení musí být v tomto případě zajištěn nejméně
jednim Zaměstnancem oddělení. Dle předem stanoveného rozvrhu Se v určené dny v týdnu prodlouží určeným
Zaměstnancům pevný časový úsek Služební doby až na rozsah od 9:00 do 16:30. Rozvrh dle tohoto odstavce
.sestavuje vedoucí oddělení na daný týden nejpozději v první pracovní den daného týdne.
Zaměstnanci podatelny API jsou z rozhodnutí Zaměstnavatele vyjmutí Z pružného rozvržení pracovní doby.
Pracovní doba Zaměstnanců podatelny čítající 40 hodin týdně je rozvržena do pétidenního pracovního týdne
se Začátkem směny v 8:00 hod. a koncem směny v 16:30 hod.
Přestávku v práci na jídlo a oddech v rozsahu 30 minut poskytuje zaměstnavatel nejdéle po 6 hodinách
nepřetržité práce. Přestávku na práci a jídlo mohou Zaměstnanci čerpat mezi 11:00 hod. a 13:30 hod,
Zaměstnanci KDF pak Z důvodu Zajištění provozu telefonní služby zelené informační linky mezi 11:00 hod.
a 14:00 hod. Přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby, a nejsou tudíž ani placeny.
Přestávky na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci pracovni doby, a to nejméně 30 minut po Zahájení
pracovní doby a 30 minut před ukončením pracovní doby.
O dobu případného překročení třicetimínutové přestávky se Zaměstnanci prodlužuje Základní pracovní doba
a Zaměstnanec je povinen tuto dobu napracovat ve Stanoveném měsíčním vyrovnávacím období.
Se Za městnancem může být sjed ná na individuální úprava pracovni doby. Žádost o individuální úpravu pracovní
doby podává Zaměstnanec písemně přímo nadřízenému vedoucímu Zaměstnanci, který žádost se svým
Stanoviskem postoupí příslušnému Zaměstnanci PHR ke Zpracování podkladu pro GŘ.
Kratší pracovní doba (pracovní doba na tzv. částečný úvazek) může být se Zaměstnancem dohodnuta při
sjednání pracovního poměru v pracovní smlouvě nebo později, a to na Základě písemné žádost Zaměstnance.
Zaměstnanec do této žádosti uvede Zároveň také rozvrh pracovní doby. Pokud zaměstnanec pracuje na kratší
pracovní dobu, čerpá (nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce) přestávku na jídlo a oddech, která se mu
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16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

nezapočítává do pracovni doby. Byla-li Sjednána kratší pracovni doba, přísluší zaměstnanci plat, který odpovídá
této kratší pracovní době.
Zaměstnavatel vede evidenci pracovní doby. Účelem evidence pracovní doby je prokázat dodržení zákonem
Stanovených pravidel pracovni doby a mit přesný podklad pro zúčtování platu, a to včetně náhrady platu. Pro
zúčtování platu je potřebné evidovat dobu překážek v práci a jejich důvodů, dovolené, náhradního volna za
práci přesčas a za práci ve svátek, popřípadě neomluveně absence, a to v porovnání s rozvrhem pra covní doby.
Pro účely určení platových náležitostí vyplňuje zaměstnanec měsiční výkaz práce a docházky.
Zaměstnanec je povinen řídit se pokyny a opatřeními zaměstnavatele kevidenci pracovní doby. Práva
a povinnosti zaměstnanců týkající se evidence pracovní doby jsou upraveny vnitřním předpisem
zaměstnavatele o evidenci docházky.
Zaměstnanec oznamuje důvod a předpokládanou dobu nepřítomnosti na pracovišti v pracovní době předem,
a není-li to z objektivních důvodů možné, bez zbytečného odkladu, přímo nadřízeněmu vedoucímu
zaměstnanci.
Kontrolu dodržování pracovní doby a její evidence provádějí vedoucí zaměstnanci.
Překážky v práci na straně zaměstnance se při uplatnění pružně pracovní doby posuzujíjako výkon práce pouze
v rozsahu, ve kterém nezbytně zasáhly do základní pracovní doby. Jde o takovou překážku v práci, kdy
zaměstnanec v základní pracovní době opustí pracoviště na základě předem Schválené propustky (např. při
odchodu k lékaři), se souhlasem nadřízeného vedoucího zaměstnance. V rozsahu, v němž zasáhly do volitelné
pracovní doby, se posuzujíja ko omluvené, nikoliv všakja ko výkon práce, a neposkytuje se za ně náhrada platu.
Za zameškanou pracovní dobu se považuje také pozdní příchod na pracoviště, předčasný odchod z pracoviště,
jakož i každé opuštění pracoviště, pokud k němu nedojde v souvislosti s plněním pracovních úkolů. Jestliže
zaměstnanec tuto dobu předem nebo dodatečně se souhlasem přímého nadřízeného vedoucího zaměstnance
napracuje, nejde o zameškanou pracovní dobu. O tom, zda jde o zameškanou pracovni dobu, rozhoduje přímo
nadřízený vedoucí zaměstnanec, v případě sporu rozhoduje GŘ. Opakované nedodržení pracovní doby
a zameškání celého pracovního dne je závažným porušením pracovní kázně.
Vedoucí zaměstnanci jsou povinní bez zbytečného odkladu oznámit řediteli OPPE, že se zaměstnanec
nedostavil do práce a nejsou známy důvody jeho nepřítomnosti.

čÁST - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí ustanoveními části páté ZP.
Práva a povinnosti zaměstnance týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou stanoveny prováděcí
směrnicí „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“.
Zaměstnancům je zakázáno kouřit na pracovišti a vjiných prostorách, kde jsou účinkům kouření (škodlivým
zplodinám, zápachu atp.) vystaveni také nekuřácí, ve smyslu ust. § 106 odst. 4 písm. e) ZP. Zaměstnavatel pro
kuřáky výslovně určí a vyznačí prostory, ve kterých jediných je kouření povoleno. Porušením zákazu kouření se
zaměstnanec dopouští porušení svých pracovněprávních povinností a může být zaměstnavatelem
sankcionován.

ČÁST - ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI
Odměňováni zaměstnanců se řídí ustanoveními částí šesté ZP.
Zaměstnanci vykonávajícími činnost dle § 5 zákona o státní službě přísluší plat podle části deváté zákona
o státní službě.
Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci plat nebo odměna z dohod konaných mimo pracovní poměr (dále jen
„odměna z dohod'ˇí) za podmínek stanovených ZP, nestanoví-[i ZP nebo zvláštní právní předpis jinak.
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Plat nebo Odměna z dohod se vyplácí v pracovní době a na pracovišti, nebylaeli dohodnuta jiná doba a jiné
misto výplaty. Na základě dohody se zaměstnancem vyplácí Zaměstnavatel plat nebo odměnu z dohody na Svůj
náklad a nebezpečí na jeden účet u peněžního ústavu určený zaměstnancem.
Zaměstnavatel vyplácí plat nebo odměnu z dohod zaměstnanci zpětně vždy nejpozději 10. den kalendářního
měsíce, který následuje po uplynutí měsíce, ve kterém byla práce vykonávána. Případné-li den výplaty na den
pracovního klidu (tj. na den, na který připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance vtýdnu, a na svátek), je
výplatním dnem předcházející pracovní den.
Zaměstnanec je povinen si výplatu platu nebo odměny z dohody přepočítat. Zjištěný nedoplatek nebo
přeplatek je povinen hlásit bez zbytečného odkladu zaměstnanci mzdové účtárny.
Zaměstnavatel při měsíčním vyúčtování platu vydá současně s platem písemný doklad obsahující údaje
ojednotlivých složkách platu a provedených srážkách a odešle jej na zaměstnancem určenou emailovou
adresu.

10. čAST - PRACOVNÍ cESTA A NÁH RADA vÝDAJŰ
Pracovní cesty a náhrada výdajů se řídí příslušnými ustanoveními části sedmé ZP a prováděcích předpisů a jsou
podrobně upraveny ve služebním předpisu vedoucího služebního úřadu, který určuje pravidla pro vysílání
zaměstnanců na služební cesty v Agentuře pro podnikání a inovace.
Podmínky použítí motorových vozidel zaměstnavatele pro pracovní cesty zaměstnanců Stanoví prováděcí
směrnice „Používání služebních motorových vozidel“.

11. ČÁST - PŘEKÄŽKY v PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE
Překážky v práci na Straně zaměstnance se řídí zejména ustanoveními části osmé hlavy I. a Il. ZP.

HLAVA ı. DŮLEŽITÉ osOBNi PŘEKÁŽKY

Důležitými osobními překážkami v práci na straně zaměstnance jsou dočasná pracovní neschopnost (podle
předpisů o nemocenském pojištění), karanténa (podle předpisů o ochraně veřejného zdraví), ošetřování dítěte
mladšího než 10 let nebo jiného člena domácností v případech stanovených předpisy o nemocenském
pojištění, péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v předpisech o nemocenském pojištění včetně
případů, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobíla vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém
zařízení, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat,
mateřská nebo rodičovská dovolená.
Ve výše uvedených případech nemusí zaměstnanec žádat o poskytnutí volna v souvislostí s překážkou v práci
(náleží mu automaticky ze zákona), postačí její prokázání dle vnitřního předpisu zaměstnavatele o evidencí
docházky.
Povinnosti zaměstnance v těchto případech je informovat zaměstnavatele bez zbytečného odkladu o vzniku
důležité osobní překážky vprácí, která způsobí jeho nepřítomnost v práci, a o předpokládané době jejího
trvání.

I
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HLAVA ıı. DOČASNA PRACOVNÍ NESCHOPNOST A KARANTÉNA

Zaměstnanec má povinnost předat bez zbytečného odkladu zaměstnavateli rozhodnutí o vzniku dočasné
pracovní neschopnosti (karantény) a rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (karantény),
potvrzení o době jejího trvání a rozhodnutí o změně režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
a informovat zaměstnavatele předem o změně místa pobytu v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné
pracovní neschopnosti (karantény). V rozhodnutí ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti
(karantény) je uveden i údaj o nahlášeném místě pobytu a o povolených vycházkách.
Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopnýrn,
dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovni neschopnosti (karantény) stanovený režim
dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v místě pobytu a dodržovat rozsah
a dobu povolených vycházek.
Další povinnosti dočasně práce neschopného zaměstnance a průběh kontroly se řídí prováděcí směrnicí
„Postup při provádění kontrol dodržování léčebného režimu zaměstnancem v pracovní neschopnosti“.
Jestliže zaměstnanec v období prvnich 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) porušil
povinnost režimu dočasně práce neschopného pojištěnce (povinnost zdržovat se v místě pobytu a dodržovat
dobu a rozsah povolených vycházek), může zaměstnavatel podle závažnosti těchto porušení zaměstnanci snížit
nebo neposkytnout náhradu platu.
Náhrada platu se poskytuje na základě dokladů stanovených pro uplatnění nároku na nemocenské, a to
v nejbližším pravidelném výplatním termínu výplaty platu po předložení těchto dokladů.
V souladu se ZP zaměstnavatel stanovuje poslední pracovní den daného kalendářního měsíce jako nejzazší
termín, do kdy nejpozději před výplatním termínem je třeba předložit doklady pro poskytnutí náhrady platu,
aby tato náhrada mohla být v nejbližším pravidelném výplatnírn termínu vyplacena. Pokud zaměstnanec
nestihne předložit zaměstnavateli doklady do takto stanoveného termínu, bude mu příslušná náhrada platu
vyplacena až v následujícím výplatním termínu.
Po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) přísluší zaměstnanci
náhrada platu ve výší dle platných pracovněprávních předpisů, kterou mu poskytuje zaměstnavatel.
Pokud trvá dočasná pracovní neschopnost (karanténa) déle než 14 dnů, výplata náhrady platu se zastaví
a zaměstnanec je dále ůčasten dávek ze Systému nemocenského pojištěni. Nemocenské zaměstnanci vyplácí
příslušná okresní správa sociálního zabezpečení od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti
(karantény).
Nárok na náhradu odměny po dobu dočasné pracovní neschopnosti (karantény) v uvedeném rozsahu náleží
také zaměstnanci, který pracuje na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

HLAVA ııı. MATEŘSKA A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ

Čerpání mateřské a rodičovské dovolené se řídí ustanoveními § 195 - 198 ZP.
V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů;
porodila-li zároveň 2 nebo více děti, příslušíjí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů.
Mateřskou dovolenou zaměstnankyně nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným dnem
porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem.
Po uplynutí mateřské dovolené si může zaměstnanec zažádat o rodičovskou dovolenou. K prohloubení péče
o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou
dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození
dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádaji, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.
Při odchodu na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou je zaměstnanec povinen:
a) informovat vedoucího zaměstnance v přímé linii řízení o stavu plnění přidělených pracovních úkolů,
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10.

vyhotovit písemný Seznam nedokončených pracovních úkolů a připravit předání svého pracoviště
vedoucímu zaměstnanci,
odevzdat k tomu příslušnému zaměstnanci půjčené pracovní pomůcky, nářadí, osobní ochranné
prostředky, knihy, odevzdat k tomu příslušnému zaměstnanci ITH mobilní telefon s příslušenstvím, Stolní
telefon, PC, klíče a Čipové karty, které zaměstnavatel svěřil zaměstnanci proti písemnému potvrzení,
klíčový režim se řídí prováděcí směrnicí Interní provozní činnosti v API,

d) vyrovnat veškeré závazky vůči zaměstnavateli,
e) odevzdat tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství nebo Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při

převzetí dítěte do péče na mzdovou účtárnu, která doplní potřebné údaje a zašle ho na příslušnou správu
sociálního zabezpečení.

vypořádání záležitosti dle předchozího odstavce potvrdí příslušní zaměstnanci záznamem do výstupního listu
zaměstnance.
Přímo nadřízený vedoucí zaměstnanec je povinen převzít předávanou agendu a zajistit, aby zaměstnanec měl
v den odchodu na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou vypořádány všechny náležitostí uvedené
v odstavci 5 pod písmenem a) až d).
Zaměstnanec, se kterým byla uzavřena dohoda o od povědnosti, je povinen před odchodem na mateřskou nebo
rodičovskou dovolenou provést vyúčtování na základě inventury ve Smyslu § 2541"r ZP. Toto ustanovení se
nevztahuje na zaměstnance disponující stálou provozní zálohou, kteříji musívyúčtovat. Nakládání s hodnotami
svěřenými k vyúčtování se řídí prováděcí směrnicí vedení pokladny.
V den odchodu na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou odevzdá zaměstnanec k tomu příslušnému
zaměstnanci PHR Výstupní list s vyřízenými výstupními formalitami podepsaný příslušnými zaměstnanci
k založení do osobní složky zaměstnance.
Zaměstnanec na mateřské nebo rodičovské dovolené písemně oznamuje zaměstnavateli všechny případné
změny osobních údajů (např. změnu příjmení, zdravotni pojišťovny, bankovního spojení, adresy trvalého či
kontaktního bydliště aj).

HLAVA ıv. JINÉ DŮLEŽITÉ oSoBNí PŘEKÁŽKY v PRÁCI

ZP předpokládá, že zaměstnanci mohou vzniknout ijiné důležité překážky v práci týkající se jeho osoby. Tyto
překážky v práci jsou vymezeny v nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jinych
důležitých osobních překážek v práci.
Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro tyto jiné důležité osobní překážky v práci, je zaměstnavatel povinen
poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu platu
ve výši průměrného výdělku.
Je-Ii překážka v práci zaměstnanci předem známa, musí včas požádat za městnavatele o poskytnutí pracovního
volna. Jinak zaměstnanec uvědomí zaměstnavatele o překážce ao přepokládané době jejího trvání bez
zbytečného odkladu.
Povinnost zaměstnance žádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna se týká tzv. jiných důležitých
osobních překážek v práci a dále překážek v práci z důvodu obecného zájmu (výkon veřejných funkcí,
občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu).

12. ČÁST - DOVOLENÁ
l.
2.

Poskytování dovolené zaměstnancům se řídí ustanoveními části deváté ZP.
Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k API konal práci alespoň 60 dnů v kalendářním
roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestiiže pracovní poměr netrval
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10.
11.

12.

13.

nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanie,C
odpracoval převážnou část Své Směny.
Dovolená zaměstnance za kalendářní rok činí 5 týdnů.
Zaměstnavatel Sestavuje plán dovolené. Při stanovení plánu dovolených se přihlíží k úkolům zaměstnavatele
a k oprávněným zájmům zaměstnance.
Podklady pro Sestavení ročního plánu dovolené předkládají řediteli Sekce ředitelé odboru ve spolupráci
s vedoucími oddělení, a to do 15. 3. kalendářního roku. Ředitelé Sekce následně odpovídají za Sestavení plánu
dovolené a předkládajijej k vyjádření příslušnému zaměstnanci mzdové účtárny, který následně plán předkládá
GŘ ke schválení vtermínu do 30. 4. kalendářního roku. Plán dovolené je po schválení GŘ evidován u ředitelů
jednotlivých sekcí a všechny plány dovolených jsou uložený na mzdové účtárně.
Vedoucí organizačního útvaru nebo organizační jednotky je povinen určit zaměstnanci čerpání dovolené tak,
aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom
zaměstnavateli brání překážky v práci na Straně zaměstnance nebo naléhavé pracovní důvody.
Převod dovolené do dalšího kalendářního roku je možný v rozsahu maximálně 10 pracovnich dnů. Tato
dovolená musi být čerpána přednostně. a to do konce prvniho čtvrtletí následujícího roku. Výjimky povoluje
GŘ.
Úmysl čerpat dovolenou je zaměstnanec povinen písemně oznámit vedoucímu organizační jednotky nebo
organizačního útvaru a přímo nadřízenému vedoucímu zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se s nimi
zaměstnanec nedohodne na jiné době oznámení.
Konkrétní datum nástupu a délku dovolené určuje přímo řízeným zaměstnancům ředitel odboru se Souhlasem
vedoucího oddělení, vedoucím zaměstnancům přímý nadřízený vedouci zaměstnanec, a to v souladu S plánem
dovolených.
Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada platu ve výši průměrného výdělku.
Vznikne-li zaměstnanci povinnost vrátit zaměstnavateli vyplacenou náhradu platu za dovolenou nebo jeji část,
na niž ztratil právo, popřípadě na niž mu právo nevzniklo, učiní tak na výzvu zaměstnance mzdové účtárny bud'
v hotovosti do pokladny API nebo převodem na účet API Specifikovaný ve výzvě, a to nejpozději do 15 dnů od
obdržení výzvy.
O krácení dovolené dle Š* 223 odst. 2 ZP rozhoduje GŘ na návrh k tomu příslušného zaměstnance mzdové
účtárny ve Spolupráci S k tomu příslušným zaměstnancem PHR.
Zaměstnanci přísluší náhrada platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru.

13. čÁST - PRACOVNÍ vOLNO
Zaměstnanec může požádat zaměstnavatele o uzavření dohody o poskytnutí pracovního volna í zjiných
vážných důvodů, než které jsou vymezeny ZP a nařízením vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh
a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.
Na základě žádosti zaměstnance o udělení volna ze zdravotních důvodů, bez povinnosti předložit doklad
o neschopnosti výkonu práce, umožní API zaměstnanci čerpat pracovní volno vtrváni 5 dnů v průběhu
kalendářního roku, přičemž za dobu čerpání tohoto volna Se plat nekráti (dále jen „indispozični volno'ˇ). Pro
Stanovení nároku na dovolenou Se za výkon práce považuje ta ké toto poskytnuté pracovní volno. Zaměstnanec
je oprávněn čerpat indispoziční volno v rozsahu 2 pracovnich dnů v období od ledna do konce června daného
kalendářního roku, a dále vrozsahu 3 pracovních dnů vobdobí od července do konce prosince daného
kalendářního roku.
GŘ může zaměstnanci na jeho žádost umožnit čerpání neplaceného volna. GŘ může dohodu o poskytnutí
neplaceného volna se zaměstnancem uzavřít na základě stanoviska přímého vedoucího zaměstnance, pokud
poskytnutí pracovního volna nenaruši plnění úkolů zaměstnavatele a za předpokladu, že zaměstnanec vyčerpal
nárok na dovolenou. Pokud zaměstnanci vznikl či očekávaně vznikne nárok na dovolenou, kterou ještě
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nečerpal, a jde O dovolenou zaměstnanci nařízenou na zaměstnavatelem určeny termín v průběhu
kalendářního roku, považuje se pro potřeby tohoto odstavce itato nařizená dovolená za vyčerpanou.

14. ČÁST - PÉČE O ZAMĚSTNANCE

HLAVA ı. ODBORNÝ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŰ

1. Odborny rozvoj zaměstnanců se řídí ustanoveními části desáté hlavy II. ZP.
2. Zaměstnavatel podporuje zaměstnance v jejich odborném rozvoji, nebrání-li to plnění úkolů zaměstnavatele.
3. Podmínky a podrobností odborného rozvoje zaměstnanců API stanoví Služební předpis vedoucího služebního

úřadu, kterym se Stanoví Zásady vzdělávání v rámci Agentury pro podnikání a inovace.

HLAVA ıı. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

1. API poskytuje svym Zaměstnancüm benefit ve formě jazykového vzdělávání.
2. Postup zaměstnanců při přihlašování na jazykovou výuku a pravidla jejího čerpáníjsou upraveny v metodickém

pokynu „Jazykové vzdělávání“.

HLAVA ııı. FOND SOcıÁLNÍcH A KULTURNÍcH POTŘEB

1. Zaměstnavatel vytváří fond sociálních a kulturních potřeb ve smyslu ust. § 225 ZP (dále jen „FKSP”).
2. Zásady tvorby, používání a hospodaření s prostředky FKSP jsou upraveny vyhláškou Ministerstva financí České

republiky č. 114/2002 Sb., O fondu sociálních a kulturních potřeb a Služebním předpisem vedoucího Služebního
úřadu, který určuje zásady pro tvorbu, používání a hospodaření s FKSP v Agentuře pro podnikání a inovace.

15. čAST - NAHRADA ŠKODY

HLAVA ı. ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU

1. Odpovědnost zaměstnance za škodu se řídí ustanoveními části jedenácté hlavy II. ZP.
2. Zaměstnanec je povinen počínat Si tak, aby nedocházelo k majetkové újmě (dále jen „škoda“), nemajetková

újmě ani k bezdůvodnému obohacení. Hrozí-li Škoda nebo nemajetková újma, je povinen na ni upozornit
nadřízeného vedoucího zaměstnance.

3. Je-li k Odvrácení škody hrozící zaměstnavateli neodkladné třeba zákroku, je zaměstnanec povinen zakročit;
nemusi tak učinit, brání-li mu v tom důležitá okolnost, nebo jestliže by tím vystavil vážnému ohrožení sebe
nebo ostatní zaměstnance, popřípadě osoby blízké (úprava osoby blízké § 22 odst. 1 zák. č. 89/2012).

4. Zjistí-Ii zaměstnanec, že nemá vytvořeny potřebné pracovní podmínky, je povinen oznámit tuto skutečnost
nadřízenému vedoucímu za městnancí.

5. U zaměstnavatele byla zřízena Škodni a likvidační komise.
6. Pravidla fungování Škodní a likvidační komise, zásady pro vyřazení majetku, řešení ztrát a Odcizení majetku

a náhrady škody v rámci API jsou upraveny služebním předpisem vedoucího služebního úřadu, kterym se
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zřizuje Škodní a likvidační komise a jsou stanoveny zásady pro vyřazení majetku, řešení ztrát a odcizení majętk
v rámci služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace.

HLAVA ıı. oDPOVĚDNOST ZAMĚSTNAVATE LE ZA ŠKODU

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu se řídí ustanoveními části jedenácté hlavy III. ZP.
Evidence a hlášení pracovních úrazů je upraveno v Prováděcí Směrnici bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v rámci Služebního úřadu Agentury pro podnikání a inovace.

16. čAST - OCHRANA MAJETKOVÝCH ZÁJMŮ
ZAMĚSTNAVATELE

Zaměstnanci nejsou oprávněni bez Souhlasu zaměstnavatele užívat pro svoji osobní potřebu výrobní a pracovní
prostředky zaměstnavatele, včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování tohoto
zákazu je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat.
Pravidla užívání mobilních telefonů a mobilních datových Služeb jsou upravena prováděcí Směrnicí „Vydávání
a používání mobilních telefonů a mobilních datových Služeb".
Pravidla zabezpečení informačních a komunikačních technologií v API a povinnosti zaměstnanců v této oblasti
jsou upraveny v prováděcí Směrnici „Informační a komunikační technologie“.
Pravidla používání služebních vozidel jsou upravena v prováděcí Směrnici „Používání služebních motorových
vozidel v rámci služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace“

17. čAST - INFORMACE A PROJEDNÁNÍ
lnformování zaměstnanců a projednání o ekonomické Situaci, činnosti zaměstnavatele, vnitřním uspořádání,
základních otázkách pracovních podmínek, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zajišťují vedoucí zaměstnanci na
jednotlivých úrovních řízenízejména prostřednictvím elektronické pošty, na pracovních poradách a na konferencích
zaměstnanců.

18. ČÁST - STÍŽNOSTI, OZNÁMENÍ A PODNĚTY

l.

2.

ZAMĚSTNANCŰ
Zaměstnanci jsou oprávnění podávat své Stížnosti, oznámení a podněty zejména prostřednictvím schránky
umístěné k tomu v průjezdu budovy A sídla zaměstnavatele, zřízené za tímto účelem.
O Stížnostech, oznámeních a podnětech zaměstnanců Souvisejících s pracovněprávními vztahy rozhoduje GR.
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19. ČÁST - OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Právní úkony a rozhodnutí v pracovněprávních vztazích činíjménem zaměstnavatele GŘ a další zaměstnanci

pověření k tomu organizačním a pracovním řádem.
2. Personální záležitosti včetně inzerce volných pracovních míst, styk s příslušným úřadem práce a s příslušnou

okresní správou sociálního zabezpečení z důvodů důchodového zabezpečení zaměstnanců, zajišťuje Oddělení
právnía personální.

3. Styk se zdravotními pojišťovnami a s příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení z důvodů stanovených
v předpisech o nemocenském pojištění zajišťuje Oddělení ekonomické.

4. 'všechny dokumenty, které tvoří přílohu tohoto pracovního řádu. jsou ukládáný příslušným zaměstnancem PHR
do osobního spisu zaměstnance dle služebního předpisu, jímž se stanoví obsah osobního spisu státního
zaměstnance a způsob jeho vedení.

5. Doručování důležitých písemností zaměstnavatele zaměstnanci upravuje § 334 až 336 ZP.
6. Doručování písemností určených zaměstnavateli zaměstnancem upravuje § 337 ZP. Zaměstnanec doručuje

písemnost určenou zaměstnavateli předáním podatelně, předáním vedoucímu zaměstnanci, popřípadě
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

7. Zaměstnanci mohou do vnitřních předpisů zaměstnavatele kdykoli nahlédnout v elektronické podobě na
společném disku na adrese H:\vo|ný.APl\APl - Řízená dokumentace k seznámení nebo na žádost na PHR.
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Á f Potvrzení zaměstnance o Seznámení
Se s vnitřními předpisy API

Zpracováno v souladu S Nařízením Evropského parlamentu
(ŽE V a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízení

o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajůgif
:

Státní zaměstnanec státní příspěvkové organizace Agentura pro podnikání a inovace (dále jen „API“) zřízené na
základě zákona č. 149/2016 Sb., tímto potvrzuje, že se seznámil S níže uvedenými vnitřními předpisy API.

Uvedené vnitřní předpisy jsou závazné pro všechny zaměstnance v pracovněprávním vztahu k API, tedy jak pro
zaměstnance v pracovním poměru vykonávající činnosti dle § 178 zákona Č. 234/2014 Sb., o Státní službě, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní služběíí), tak pro zaměstnance v pracovním poměru nevykonávající
činnosti podle § 5 zákona o Státní službě, i pro zaměstnance vykonávající práci pro API na základě dohod o pracích
konaných mimo pracovni poměr.

Zaměstnanec se seznámil zejména s následujícími vnitřními předpisy API:

- Organizační řád,
- Pracovní řád,
- Prozatímní spisový řád a
- EtickíjI kodex.

Zaměstnanec tímto zároveň potvrzuje, že se Seznámil i Se všemi dalšími do dnešního dne vydanymi a dosud platnými
vnitřními předpisy API, že jím porozuměl a že jsou mu známa všechna práva a povinnosti z těchto předpisů
vyplývající.

Jméno a příjmení zaměstnance:

Datum narození za městna nce:

V dne

Podph:

Poučení: Osobní údaje zaměstnance v souvislosti s touto dohodou jsou zaměstnavatelem zpracovány na právního titulu dle Či.
6 odst. 1 písm. c) Nařízení, tedy pro účely plnění právní povinnosti zaměstnavatele, a řídí se obecnou informací pro zaměstnance
AP! o zpracování osobních údajů v pracovněprávních a služebních vztazích.
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Osobni údaje

Titul:

Jméno a přijmení:

Osobni číslo:

Organizační začlenění:

Přímý nadřízený:
Pracovní podminky

Datum nástupu:

Doba určitá/neurčitá:

Zkušebnidoba:

Místo výkonu práce:

Pracovni pozice:

Stav zaměstnanosti:

Plat

Píatová třída:

Osobní příplatek:
Požadované pracovní pomůcky

Číslo kanceláře:

PCINTBIMT:

Přidělené mob. číslo:
Přístupy:

Speciální požadavek:

Schválil datum podpis

Vedoucí oddělení:

Ředitel odboru:

Ředitel sekce:

Osobní údaje zaměstnance jsou zaměstnavatelem zpracovány na Základě právního titulu dle čI. 6 odst. 1 pism.
c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 20161679, tedy za účelem Splnění smlouvy a řídí se obecnou
informací pro zaměstnance API o Zpracování osobních údajů.



Vstupní Osobni dotazník - API
:a dotazník podléhá zpracování v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016í6'íˇ9 ze dne ZT. 4. 2016, obecného

JHízení o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jdále jen „Nařizeni“). Zpracování osobních údajů je nezbytné pro
plnění právní povinností dle clánku 6 odst.1 pism. c) Nařízení.

Osobní číslo Státního zaměstnance:

Jméno a příjmení, titul:

Datum narození: Rodné přijmení: ł

Rodné číslo: Místo narození: I,r

Telefon: Státní příslušnost:
E-mail:

Bydliště trvalé:
(ulice, obec, PSČ)

Od
diı

ı.
-

os
oe

N
ı

ÚD
AJ

E

Kontaktní adresa:

Prohlašují, že pracuji i nepracuji jako osoba samostatně výdělečně činná*

Prohlašují, že mám i' nemám ZPS* Od kdy:

Druh prac. omezeni: Kdo vydal:

Prohiašuji, že pobírám I nepobírám důchod* Druh:

Číslo rozhodnuti: Kdo vyplácí:

Od
dí

l
II.

ZP
SC

H

*) Správný výraz zakroužkujte a doložte rozhodnutím o přiznání ZPS, důchodu.

V poslednich 12 měsících jsem by|(a) nebýl(a) v pracovni neschopnosti.

od ................ do ............... , od ............... do ............... , od ................ do ..............

Děti:

1.Příjrnení:

Bydliště:'ˇ

2.Přijmení:

Bydliště:

.Í

3.Přijmeni:

Bydliště:

Manžel (ka)

Ě
Z
U)D_ı
.Q
IIı:ı.
ž
.2.
Q
O
O:

E'o
O Příjmení:

Bydıištëz

Prohíašují, že jsem pojíštěn(a) u zdravotni pojišťovny - název:

Případ nou změnu pojišťovny ší další skutecnosti, rozhodné pro odvod zdravotního pojištění, oznámı'm písemně mzdové ůčtárné

nejpozději do Tf' dnů ode dne, kdy změna nastane.

ıııI Žádám o výplatu dobírky převodem hotově I
číslo účtu r | Spenifsymhúı |

Prohlašuji, že jsem nebyiía) v uplynulých 10 letech pravomocně odsouzen(a) v souvislosti s majetkovou trestnou Činnosti.

Prohíašují, že jsem veškeré údaje v tomto dotazníku a ćestném prohíášení uvedl(a) pravdivě a že připadnou změnu těchto údajů (ukončení
studia, stav, trvaíé bydliště) zaměstnavateli oznámim nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy změna nastane. Jsem si vědoma), že uhradim

zaměstnavateli škody vzniklé případným porušením mé oznamovací povinností, případně nedodrženim povinnosti, vyplývajících z tohoto
mistopřisežného prohlášení.

od
diı

ııı.
_

M
isT

OP
Ri

sE
ZN

E
PR

OH
LÁ

SE
NÍ



_..
v

Od
dí
ı
ıv

.
-

vZ
D

EL
ÁN

ı
Vzdělání
(nejvyšší Rok Zahájení

dosažené)

Rok
ukončení

Druh školy, obor Počlřid f Semestrü

Probíhající
vzdělání

Od
dí

l
V.

-
PR

AX
E

Průběh předchozích zaměstnání (uveďte všechna zaměstnání vč. voj. služby a mateřské dovolené)

Organizace
OdForma zam. Do

Pracovní zařazeni
(HPPÍDPČÍUPP) oenfmësinrrnk Denrměsícřrok

Předchozí zaměstnání v zahraniči, v případě že bylo odváděno pojistná

Název oizozemskěho nositele

pojištění
(název pojišťovny):
Ulice! ćíslo popisne:

Obec: PSČ: Stál:

Číslo pojištění:

Souhlasim - nesouhlasím s uvedením údaje o čerpání nemocenskýoh dávek na vystavenem zápočtovem listu.

v Prazer dne Podpis
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ııııìıılIrOznamovací povinnost poJıstěnce
č.. zdravotní pojišťovny

Š Zpracováno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
v a Rady (EU) 2016/679 Ze dne 27. 4. 2016. obecného nařízení

o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

Zaměstnavatel: Agentura pro podnikání a inovace
ıČoz 051 08 861
Se sídlem Žitná 556/18; 120 OO Praha 2

Jméno, příjmení a titul pojištěnce:

Rodné číslo:

Adresa trvalého bydliště:

Datum nástupu do zaměstnání:

Název zd ravotní pojišťovny:

Poučenü
Zaměstnanec má za povinnost sdělit v den nástupu do zaměstnání svému zaměstnavateli, u které zdravotní
pojišťovnyje pojištěn. Stejnou povinnost má i tehdy, stane-li se pojištěncem jiné zd ravotní pojišťovny v době trvání
zaměstnání, tuto povinnost splní do osmi dnů ode dne změny zdravotní pojišťovny. Přijetí sdělení podle předchozích
vět je zaměstnavatel povinen pojištěnci písemně potvrdit.
Zaměstnavatel má právo požadovat na zaměstnanci nebo bývalém zaměstnanci úhradu penáleł které zaplatil
v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením zdravotní pojišťovny.

Datum splnění oznamovací povinnosti Podpis pojištěnce:
pojištěncem:

Datum převzetí oznamovací povinnosti Podpis zaměstnavatele:
zaměstnavatelem:

Poučení: Osobní údaje zaměstnance v souvislosti s touto dohodou jsou zaměstnavatelem zpracovány na základě
právního titulu dle Či. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, tedy pro účely plnění právní povinnosti zaměstnavatele, a řídí se
obecnou informací pro zaměstnance API o zpracování osobních údajů v pracovněprávních a služebních vztazích.
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Dohoda o srážkach z platu
- poskytnutí Stravovacich poukázek

Zpracováno v Souladu S Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/6579 Ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízení
o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(dálé jen „Nařízeni“)

Zaměstnanec

Jméno: [DOPLNÍ zaměstnanec]
Příjmení a titul: [DOPLNÍ Zaměstnanec]
Datum narození: [DOPLNÍ Zaměstnanec]
Bytem: [DOPLNÍ Zaměstnanec]

(dále jen „Zaměstnanec“)

Agentura pro podnikání a inovace

Se Sídiem: Žitná 566/18. 120 oo Praha 2
IČ: 051 08 861
oıč: cz 05108851, nepıátce DPH
Zastoupéná: Mgr. Lukáš Vymětal, generální ředitel

(dále jen „Zaměstnavatél")

Zaměstnanec a Zaměstnavatel uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto

Dohodu o srážkách Z platu

l. Zaměstnavatel poskytuje Zaměstnanci vsouladu splatnymi právními předpisy a vnitřními předpisy
Zaměstnavatelé příspěvek na stravování vé formě stravovacích poukázek.

2. Zaměstnavatel a Zaměstnanec se dohodli, že Z platu Za městna nce bude Zaměstnavatélem prováděna srážka
na úhradu rozdílu mezi nominální hodnotou poskytnutých stravovacích poukázek a příspěvkem
Zaměstnavatelé na stravování.

3. Výše nominální hodnoty stravovacích poukázek a výše příspěvku Zaměstnavatelé je Stanovéna pro daný
kalendářní rok vnitřním předpisem Zaměstnavatelé.



4. Změny této dohody budou prováděny formou písemných vzestupně číslovaných dodatků opatřenýçh
podpisem obou smluvních stran.

5. Tato dohoda je vvhotovena ve 3 vvhotoveních, z nichž zaměstnavatel obdrží po dvou a zaměstnanec po
jednom.

6. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem nástupu zaměstnance do práce u zaměstnavatele.

V IDOPLNÍzaměStnanec] dne [DOPLNÍ 'v' Praze dne xx. xx. 2018
Zaměstnanec]

Zaměstnanec Zaměstnavatel
[DOPLNÍ zaměstnanec] Agentura pro podnikání a inovace
[DOPLNÍ Zaměstnanec] Mgr. Lukáš Vymětal,

generální ředitel

Poučení: Osobni údaje zaměstnance v Souvislosti s touto dohodou jsou zaměstnavatelem zpracovány na základě
právního titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, tedy za účelem plnění smlouvy, a řídí se obecnou informací pro
zaměstnance API o zpracování osobních údajů v pracovněprávních a služebních vztazích.
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v Čestné prohlášení
Í! 2:' _Í: f

' ...of - Výkon jiné výdělečné ınnosti

_. H“ Zpracováno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízení
o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

.à (dále jen „Nařízení“)

Zaměstnavatel: Agentura pro podnikání a inovace
ıČo: 051 08 861
se Sidıem Žitná 566/18, 120 oo Praha 2

Prohlašuji, že beru na vědomí, že Zaměstnanci API mohou vedle svého Zaměstnání vykonávaného v základním
pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou Činnost, která je shodná 5 předmětem Činnosti zaměstnavatele, jen
s jeho předchozím písemným souhlasem.

Dále beru na vědomí, že pravidla výkonu jiné výdělečné činnosti zaměstnanci API a její povolování jsou upravena
metodickym pokynem „Postup při povolování jiné výdělečné činnosti zaměstnancům Agentury pro podnikání a
inovaceíí, dle něhož se zavazuji postupovat.

Jsem si vědomla) toho, že porušením svých povinností vyplývajících z ust. § 304 ZP a výše uvedeného Metodického
pokynu bude posuzová no jako porušení pracovněprávních povinnosti a může byt zaměstnavatelem sankcionova' no.

Jméno a příjmení zaměstnance:

Osobní číslo zaměstnance:

V dne

Podpm:

Poučení: Osobní údaje zaměstnance v Souvislosti s tímto čestným prohlášením jsou Zaměstnavatelem zpracovány na základě
právního titulu dle či. 5 odst. 1 písm. c) Nařízení, tedy pro účely plnění právní povinnosti Zaměstnavatele, a řídí se obecnou
informací pro zaměstnance ŘPI o zpracování osobních údajů v pracovněprávních a Služebních vztazích.
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f f4, 'ˇ Zadost o Zasılanı vyplatnı pasky
e-mailem

Zpracováno v Souladu s Nařízenírn Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízení
o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(dále jen „Nařízení“)

-líf t'vz-
f'“

Zaměstnavatel: Agentura pro podnikání a inovace
IČO: 051 08 861
Se Sidıem Žitná 556/18, 120 OO Praha 2

Žádám timto zaměstnavatele o zasílání výplatní pásky na Svůj kontaktní evmail:

(e-mailová adresa bez diakritiky včetně velkých a malých písmen)

Jméno a přijmení zaměstnance:

Datum narození zaměstnance:

Poučení: Osobní údaje zaměstnance v Souvislosti s touto dohodou jsou zaměstnavatelem zpracovány na právního titulu die či.
6 odst. 1 pism. b) Nařízení, tedv za účelem plnění smlouvyJr a řídí Se obecnou informací pro zaměstnance API o zpracování
osobních údajů v pracovněprávních a Služebních vztazích.
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4 ":ˇ Souhlas se zpracováním osobních
„1: üdajů

š Zpracováno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
(z V a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízení
v o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
x V (dáıejen„ı\ıařfzení“)

Správce údajů:

ggentura pro podnikání a inovace
(dále jen „API")
sídlo: Žitná 566/18, 120 oo Praha 2
ıČo; 051 08 861
Tel.: 296 342 444
E-maìl: info@agentura-api.org
Web: www.agentura-api.org

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Jméno: Mgr. Jarmila Marta Šmardová
Tel.: 224 851 111
E-mail: poverenec@mpo.cz

Udělujete Souhlas se zpracováním:
- osobních fotografií pořízených Oddělením koordinace fondů EU

Kde a zajakým účelem se bude zpracování osobních údajů dít:

I Osobní údaje budou Zpracovávánv za účelem pořízení osobních fotografií v informačním systému API
a k jejímu dalšímu použití pro interní a externi účely API, tedy k marketingovým účelům.

I Tvto osobní údaje budeme Zpracovávat v elektronické i tištěné podobě.
I Souhlas udělujete s účinností ode dne podpisu po dobu trvání Služebního/pracovního poměru u API.

souHLAsÍM - NEsoUHLAsÍM (zaškrtnuté platí)



Proč potřebujeme Váš Souhlas?
Váš Souhlas potřebujeme, abychom mohli zpracování osobních údajů provádět v Souladu s platnými zákony. Svůj
Souhlas poskytujete dobrovolně, jeho udělení neplýne z žádné právní povinnosti.

Komu udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů?
Souhlas se zpracováním výše v textu vymezených osobních údajů udělujete svým podpisem API.

Můžete souhlas odvolat?
nno. Souhlas můžete kdykoliv Odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvola'te, není tim dotčena zákonnost
zpracování osobních údajů v době před tímto odvoláním.

Budou Vaše osobni údaje v bezpečí?
Ano. API zavedla všechny obecně uznávané Standa rdý technické a organizační bezpečnosti i další opatření nezbytná
pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujicimi zpracování osobních údajů. Vyžadujeme také
po zaměstnancich API, abý tato pravidla dodržovali v rámci svých každodenních pracovnich povinnosti.

Kde můžete podat stížnost na zpracování osobních údajů?
Pokud budete mit výhradý ke zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních
údajů.

Projev vůle
JáJr níže podepsaný(á) osobni číslo
zaměstnance: , prohlašuji, že jsem plně porozuměl(a) výše uvedeným informacím a na
základě své prave' a svobodné vůle svým podpisem jednoznačně uděluji Souhlas API ke zpracování Shora
vymezených osobních údajů za výše uvedených podmínek.

Tato listina je zpracována ve dvou stejnopisech. Správce i Subjekt údajů obdrží po jednom stejnopise.

V dne...........

Pod pis za městna nce

Souhlas se zpracováním osobních údajů
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4 f Čestné prohlášení
. - Podpisovy vzor

š? Zpracováno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
<" V a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, Obecného nařízení

351 ' o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
\ l' (dále-jen „Nařízení“)

Zaměstnavatel: Agentura pro podnikání a inovace (API)
ıčo: 051 08 861
Se sídlem Žitná 566/18, 120 00 Praha 2

Prohlašuji, že na základě vzniklého pracovního poměru u Agentury pro podnikání a inovace a v souladu se
zákoníkem práce a vnitřními předpisy API se při výkonu pracovních povinností budu podepisovat takto:

Parafa: Podpis:

Jméno a příjmení zaměstnance:

Osobní číslo zaměstnance:

V dne

Poučení: Osobní údaje zaměstnance vsouvislosti stouto dohodou jsou zaměstnavatelem zpracovány na základě právního
titulu dle či. 6 odst. 1 písm. í) Nařízení, tedy pro účely oprávněných zájmů zaměstnavatele, a řídí se obecnou informací pro
zaměstnance API o zpracování osobních údajů v pracovněprávních a služebních vztazích.



,§10 Pracovního řa'du PR 03/18 AGENTURA
PRO PODNIKÁNÍ
A INOVACEHII

Vyrovnáni závazků zaměstnavatele k Organizaci při ukončení pracovního
“ i? v . r V o - v v .rV ř“- pomeru a Dohod mımo pracovni pomer a odchodu mımo evıdencnı Stav

> (IVID a RD)

.š Zpracováno v Souladu S Nařízením Evropského parlamentu
l, a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízení

\
o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(dále jen „Nařízení“)

Zaměstnavatel: Agentura pro podnikání a inovace (API)
ıčo: 051 08 861
Se Srdıem Žitná Sara/1ar 120 OO Praha 2

Jméno a příjmení: organizační útvar:

Datum ukon. prac. pom.: důvod ukončení PP:

Předávaná agenda a Jméno a příjmení a
Útvar Svěřené pracovní datum podpis odpovědného Poznámka

prostředky zaměstnance
Přímo nadřízený Pracovní agenda a
vedoucí veškeré listinné i
zaměstnanec elektronické

dokumenty
VNS Svěřenä razítka

VNS Zbylé vizitky

ITH Klíče od kanceláře

ITH PC

ITH Notebook

ITH Mobilní telefon

ITH USB token



ITH Vstupní karty

ITH Průkaz zaměstnance

VNS Aplikace DMS

Osoba, která PM či
pověření udělila

Udělená zmocnění a
plně moci

Mzdová účta'rna Nevvěerpana' dovolená
k proplacení

Mzdová účtárna

a EKO

Smluvní srážky z platu

Mzdová účtárna Docházka

EKO Pokladna

EKO Dohoda o hmotné
odpovědnosti
Byla - Nebyla

PHR Dohoda o zvýšení
kvafifikace
Bvla - Nebyla

EKO Vypořádání dohody o
zvýšení kvalifikace

EKO Čerpání prostředků z
FKSP

Zaměstnanec požadujevydání pracovního posudku: ano - ne.

Podpis zaměstnance Podpis přímo nadřízeného | Podpis zaměstnance PHR
zaměstnance

Poučení: Osobní údaje zaměstnance vsouvislosti stouto dohodou jsou zaměstnavatelem zpracování,F na základě právního
titulu dle čl. 6 odst. l pism. f) Nařízení, tedv pro účely oprávněných zájmů zaměstnavatele, a řídí se obecnou informací pro
zaměstnance áPI o zpracování osobních údajů v pracovněprávních a služebních vztazích.

`
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4 f Informace pro zaměstnance API
"'" j oprováděném Zpracování osobních

údajů v pracovněprávních vztazích

š Zpracováno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízení
o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(dále jen „Nařízení“)

Informace o správci údajů

Název: Agentura pro podnikání a inovace

ıČo: 051 08 861

Se sídlem: Žitná 566/18, 120 00 Praha 2

Osoba odpovědná za GDPR v API: ředitel Odboru právního, personálního a ekonomického

Kontaktní údaje pověřence API

Email: pgverenecëìmpocz

Tel: +420 224 851 111

Informace o Správci údajů

Název: Vema, a.s.

ıČo: 262 26 511

Se sídlem: Okružní 871/3a, Lesná, 638 00 Brno



Informace k poskytnutým osobním údajům

titul; jméno a příjmení; rodné příjmení; předešlé příjmení; den, měsíc a rok narození; rodné číslo; místo narození;
Rozsah zpracování osobních údajů (výčet):

rodinný stav; státní občanství; adresa trvalého bydliště; telefon; adresa pro doručování; jméno, příjmení, adresa
a telefon osoby, které má být podána zpráva v případě mimořádné události; jméno, příjmení (i rodné přijmení) a
datum narození dětí; název zdravotní pojišťovny; údaj o změně pracovní schopnosti a těžším zdravotním
postižení; údaj o tom zda je zaměstnanec poživatelem důchodu; údaje o nejvyšším dosaženém a probíhajícím
vzdělání; údaje o předchozích za městnáních, resp. náhradních dobách zaměstnance; údaj o tom, zda zaměstnanec
vykonává podnikatelskou činnost, jinou výdělečnou činnost shodnou S předmětem činnosti zaměstnavatele či je
členem vřídicích nebo kontrolních orgánech právnických osob provozujících podnikatelskou činnost; email;
fotografie; podpisový vzor a parafa; číslo účtu; soudem stanovené srážky z platu; název penzijního fondu; číslo
smlouvy penzijního připojištění; výše platby zaměstnance penzijnímu fondu; číslo účtu penzijního připojištění
včetně variabilního symbolu; přidělené osobní číslo zaměstnance a další osobní údaje nezbytné pro personální,
platové a daňové účely.

a)

b)

Účely zpracování osobních údajů:
Zaměstnanec udělil Souhlas se zpracováním svých osobních údajů (dále také jen „OÚ“) ve smyslu ust. Či. 6
odst. 1 písm. a) Nařízení:
I Souhlas se zpracováním své osobní fotografie za účelem využití v interních komunikačních systémech API

(Skype, Outlook) a pro marketingové účely API,
zpracováníje nezbytné pro plnění právní povinnosti ve smyslu ust. ČI. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení:
I zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
I zákon č. 234/2014 S., o státní službě, v platném znění,
I zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění,
ı zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících

zákonů, v platném znění,
ı zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění,
i zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění,
I zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

v platném znění,
ı zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění,
ł zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění,
I zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění,
ı zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění,
ı nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,

v platném znění,
I zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních

orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky,
v platném znění,

I zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v platném znění,
ı zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění;
přitom se jedná zejména o:

I OÚ obsazené ve Vstupnim osobním dotazníku zaměstnance API,
I OÚ obsažené v Čestném prohlášení- Výkon jiné výdělečné činnosti,
I OÚ obsažené v potvrzení zaměstnance o seznámení se s interními předpisy zaměstnavatele,

zpracováníje nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je zaměstnanec, ve smyslu ust. ČI. 6 odst. 1 písm. b)
Nařízení:
I OÚ obsažené v pracovní smlouvě, jmenovacich dekretech, dohodách o pracích konaných mimo pracovni

poměr - za účelem založení pracovněprávního vztahu,

Informace pro zaměstnance API o zpracováníosobních údajů zaměstnavateiern q a; 2



d)

b)

C)

číslo bankovního účtu - za účelem zaslání mzdy/ platu/ odměny zaměstnanci bezhotovostně,
OÚ obsažené v žádosti o zasílání výplatní pásky emailem - za účelem zasílání výplatní pásky elektronicky,
OÚ obsažené v Dohodě o srážkách z platu - poskytnutístravovacích poukázek- k provádění srážek z platu
zaměstnance na úhradu rozdílu mezi nominální hodnotou poskytnutých Stravovacích poukázek
a příspěvkem zaměstnavatele na Stravování,
OÚ obsažené v Kartě nástupu - k zajištění pracovního místa a přípravě nástupnich dokumentů
u zaměstnavatele,
číslo smlouvy penzijního připojištění, výše platby zaměstnance penzijnímu fondu a číslo účtu penzijního
připojištění včetně variabilního symbolu - využití při poskytnutí příspěvku z Fondu kulturních a sociálních
potřeb API na penzijní připojištění,

zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů zaměstnavatele ve smyslu ust. ČI. 6 odst. 1 písm. f)
Nařízení:

osobni spis zaměstnance v pracovněprávním vztahu - na základě zákonného oprávnění dle ust. § 312 odst.
l ZP za účelem plnění právních povinností spojených se zaměstnáváním zaměstnance, Stanovení odměny
zaměstnance, stanovení vzdělávacího plánu zaměstnance,
OÚ obsažené ve výstupním listu - za účelem určení a vypořádání závazků mezi zaměstnancem a
zaměstnavatelem vyplývajících z ukončení pracovněprávniho vztahu,
OÚ obsažené na Čestném prohlášení- podpisový vzor, zejm. pod pisový vzor a pa rafa - za účelem zajištění
auditní stopy plnění pracovnich povinnosti.

Způsob zpracování:
manuálně (v listinné podobě): osobní spis zaměstnance na PHR, mzdová účtárna, archiv,
automatizované: pomocí personálního informačního systému VENIA,
v interních komunikačních systémech API (Skype, Outlook) - jméno, příjmení, fotografie, pracovní kontaktní
údaje,
na webových stránkách API - jméno, příjmení, titul a profesní životopis představených a vedoucích
zaměstnanců od 2. Stupně řízení výše,
Na základě souhlasu zaměstnance jsou pro účely zjednodušení komunikace a účinného workflow v rámci
organizace zaměstnavatele a pro marketingové účely fotografie zaměstnance před nahráním do interních
komunikačních Systému zaměstnavatele pořízeny a případě také upraveny na oddělení KOF.

Rozsah zpřístupnění třetím osobám:
Do osobního spisu zaměstnanců v pracovněprávním vztahu k API mohou nahlížet osoby dle ust. § 312 odst. 2
ZP
Dle platných právních předpisů jsou identifikační osobní údaje poskytovány České správě sociálního
zabezpečení a zdravotním pojišťovnám.
Dle platných právních předpisů mohou být vybrané dokumenty obsahující osobní údaje poskytnuty osobám
provádějícím audit či jiný druh kontroly zaměstnavatele.
Dle platných právních předpisů jsou údaje o představených a vedoucích zaměstnancich dle odst. 3 pism. d)
uveřejněny na webových stránkách za městnavatele.
Zdůvodu oprávněného zájmu zaměstnavatele pro účely zjednodušení komunikace a účinného workflow
v rámci AP! jsou osobní údaje (jako např. jméno, příjmení, e-mail, pevná tel. linka, číslo mobilu, pracovní
zařazení atp.) v interních komunikačních systémech API zpřístupněny ostatním zaměstnancům
zaměstnavatele.

Doba poskytnutí:
Osobní údaje vedené v rámci osobního spisu zaměstnance budou dle zákona uchovávány po dobu 50 let.
Osobní fotografie zaměstnance použitá v interních komunikačních systémech bude smazána bez zbytečného
odkladu po skončení pracovního poměru zaměstnance k API
Záznamy o školeních budou uchovávány po dobu 10 let od konce doby udržitelnosti příslušného projektu
z něhož je školení spolufinancová no.

Informace pro zaměstnance API o zpracování osobních údajů zaměstnavatelem



II. Poučení k poskytnutým osobním údajům
1. Právo zaměstnance na přístup k osobním údajům:

Na základě písemně žádosti zaměstnance podané u ředitele Odboru právního, personálního a ekonomického na
formuláři uvedeném v příloze Prováděcí Směrnice o ochraně osobních údajů (GDPR) bude zaměstnanci umožněn
přístup kjeho osobním údajům zpracovávaným zaměstnavatelem a dalším informacím dle ČI. 15 odst. 1 Nařízení.

Právo zaměstnance na opravu nepřesných údajů:
Pokud se zaměstnanec domnívá, že zaměstnavatel zpracovává jeho osobní údaje, které jsou nepřesné, oznámí to
zaměstnavateli prostřednictvím ředitele Odboru právního, personálního a ekonomického. Zaměstnavatelé má
následně povinnost předmětné osobní údaje opravit dle informací poskytnutých zaměstnancem tak, aby
odpovídaly Skutečnosti.

Právo zaměstnance na výmaz osobních údajů:
Zaměstnanec má právo na výmaz Svých osobních údajů dle či. 17 Nařízení, zejm. pokud již nejsou dotčené osobní
údaje potřebné pro účely, pro něž byly Shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo pokud již neexistuje žádný
oprávněný důvod jejich zpracování a zaměstnanec podal námitku dle či. 21 odst. 1 Nařízení.

Právo zaměstnance podat námitky:
Zaměstnanec má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování
osobních údajů, které se jej týkají a které zaměstnavatel zpracovává z důvodů dle čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f)
Nařízení:
ı zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejně moci,

kterým je správce pověřen,
I zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce Či třetí strany.

Právo zaměstnance odvolat udělený souhlas:
Pokud zaměstnavatel zpracovává osobní údaje zaměstnance na základě jeho souhlasu, má zaměstnanec právo
svůj předchozí Souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to formou písemného sdělení
adresovaného řediteli Odboru právního, personálního a ekonomického.

Připomínky, podněty, oznámení:
Zaměstnanec má rovněž právo obrátit Se s podnětem na ředitele Odboru právního, personálního a ekonomického
nebo jeho prostřednictvím na pověřence API u MPO nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zaměstnanec svým podpisem potvrzuje, že byl vsouladu Nařízením informován o rozsahu, účelech a způsobu
zpracování jeho osobních údajů (včetně údajů o zpracovateli), o rozsahu jejich zpřístupnění třetím osobám, jakož i o
právu zaměstnance na přístup k informacím o zpracování svých osobních údajů a právu na jejich ochranu (zejména
opravu nebo likvidaci).

Jméno a přijmení zaměstnance:

Osobní Číslo zaměstnance:

dne
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