
Chlapce zavalila motorka
Frenštát pod Radhoštěm – Posádky zdravotnické zá-
chranné služby (ZZS) zasahovaly o poslední červnové
sobotě u vážného úrazu ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Osmiletý chlapec se tam zranil při pádu z dětského mo-
tocyklu. Ten na něj měl poté i spadnout. „Dítě utrpělo
těžké zranění dolní končetiny a bylo dopraveno vrtul-
níkem do Fakultní nemocnice v Ostravě,“ řekl tiskový
mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. (sim)

PĚT RAD aneb Právo zaměstnance na odborný
rozvoj a zvyšování kvalifikace

P latí, že zaměstnance, kte-
rý vstupuje do zaměstná-

ní bez kvalifikace, je zaměst-
navatel povinen zaškolit nebo
zaučit, přičemž zaškolení ne-
bo zaučení se považuje rovněž
za výkon práce, za který tak
přísluší zaměstnanci mzda
nebo plat.

Dále je zaměstnavatel povi-
nen zaškolit nebo zaučit za-
městnance, který přechází z
důvodů na straně zaměstna-
vatele na nové pracoviště ne-
bo na nový druh práce, pokud
je to nezbytné.

Kromě těchto obecných
pravidel však zákoník práce
poměrně podrobně rozebírá
další možnosti získávání a
prohlubování kvalifikace za-
městnance, na které se zamě-
říme v tomto článku.

Rada první
Zaměstnavatelé mají po-
vinnost zabezpečit absol-
ventům středních škol,
konzervatoří, vyšších od-

borných škol a vysokých
škol přiměřenou odbornou
praxi potřebnou pro výkon
práce.

Zaměstnavatelé jsou po-
vinni zabezpečit absolventům
středních škol, konzervatoří,
vyšších odborných škol a vy-
sokých škol přiměřenou od-
bornou praxi k získání prak-
tických zkušeností a doved-
ností potřebných pro výkon
práce; odborná praxe se pova-
žuje za výkon práce, za který
přísluší zaměstnanci mzda
nebo plat. Absolventem se ro-
zumí zaměstnanec vstupující
do zaměstnání na práci odpo-
vídající jeho kvalifikaci,
jestliže celková doba jeho od-
borné praxe nedosáhla po
řádném (úspěšném) ukončení
studia (přípravy) 2 let, při-
čemž se do této doby nezapo-
čítává doba mateřské nebo
rodičovské dovolené.

Rada druhá
Zaměstnavatel může po za-
městnanci požadovat účast
na školení a studiu nebo ji-
ných formách přípravy k
prohloubení jeho kvalifika-
ce.

Prohlubováním kvalifikace
se rozumí její průběžné dopl-

ňování, kterým se nemění její
podstata a které umožňuje za-
městnanci výkon sjednané
práce; za prohlubování kvali-
fikace se považuje také její
udržování a obnovování. Za-
městnanec je povinen prohlu-
bovat si svoji kvalifikaci k vý-
konu sjednané práce. Zaměst-
navatel je oprávněn uložit za-
městnanci účast na školení a
studiu nebo jiných formách
přípravy k prohloubení jeho
kvalifikace, popřípadě po za-
městnanci požadovat, aby
prohlubování kvalifikace ab-
solvoval i u jiné právnické
nebo fyzické osoby. Účast na
školení nebo jiných formách
přípravy anebo studiu za úče-
lem prohloubení kvalifikace
se považuje za výkon práce, za
který přísluší zaměstnanci
mzda nebo plat. Náklady vy-
naložené na prohlubování
kvalifikace je povinen hradit
zaměstnavatel. Požaduje-li
zaměstnanec, aby mohl ab-
solvovat prohlubování kvali-
fikace ve finančně náročnější
formě, může se na nákladech
prohlubování kvalifikace po-
dílet.

Rada třetí
V případě zvyšování kvali-
fikace má zaměstnanec ná-
rok na pracovní volno.

Zvýšením kvalifikace se
rozumí změna hodnoty kvali-
fikace, kdy zvýšením kvalifi-
kace je rovněž její získání ne-
bo rozšíření. Zvyšováním
kvalifikace je studium, vzdě-
lávání, školení nebo jiná for-
ma přípravy k dosažení vyš-
šího stupně vzdělání, jestliže
jsou v souladu s potřebou za-
městnavatele. Nejsou-li do-
hodnuta nebo stanovena vyšší
nebo další práva, přísluší za-
městnanci od zaměstnavatele
při zvyšování kvalifikace
pracovní volno s náhradou
mzdy nebo platu ve výši prů-
měrného výdělku v zákonném
rozsahu.

Rada čtvrtá
Za účelem zvyšování kvali-
fikace může zaměstnavatel
se zaměstnancem uzavřít
kvalifikační dohodu.

Uzavře-li zaměstnavatel se
zaměstnancem v souvislosti
se zvyšováním kvalifikace pí-
semnou kvalifikační dohodu,
musí být její součástí zejména
závazek zaměstnavatele
umožnit zaměstnanci zvýšení
kvalifikace a závazek zaměst-
nance setrvat u zaměstnava-
tele v zaměstnání po sjedna-
nou dobu, nejdéle však po do-
bu 5 let, nebo uhradit zaměst-

navateli náklady spojené se
zvýšením kvalifikace, které
zaměstnavatel na zvýšení
kvalifikace zaměstnance vy-
naložil, a to i tehdy, když za-
městnanec skončí pracovní
poměr před zvýšením kvalifi-
kace. Kvalifikační dohoda
může být uzavřena také při
prohlubování kvalifikace,
jestliže předpokládané nákla-
dy dosahují alespoň 75 tisíc
korun; v takovém případě
však nelze prohloubení kvali-
fikace zaměstnanci uložit.
Nesplní-li zaměstnanec svůj
závazek z kvalifikační dohody
pouze zčásti, povinnost na-
hradit náklady zvýšení nebo
prohloubení kvalifikace se
poměrně sníží.

Rada pátá
V některých případech ne-
splnění kvalifikační doho-
dy není zaměstnanec povi-
nen náklady na zvýšení
kvalifikace hradit.

Povinnost zaměstnance k
úhradě nákladů z kvalifikační
dohody nevzniká například
tehdy, jestliže: zaměstnavatel
v průběhu zvyšování kvalifi-
kace zastavil poskytování pl-
nění sjednaného v kvalifikač-
ní dohodě, protože zaměstna-
nec se bez svého zavinění stal

dlouhodobě nezpůsobilým
pro výkon práce, pro kterou si
zvyšoval kvalifikaci či pokud
pracovní poměr skončil vý-
povědí danou zaměstnavate-
lem, pokud nejde o výpověď z
důvodů porušení povinnosti
zaměstnance vyplývající z
právních předpisů vztahují-
cích se k vykonávané práci
při plnění pracovních úkolů
nebo v přímé souvislosti s
ním nebo jestliže pracovní
poměr skončil dohodou z dů-
vodů uvedených v § 52 písm.
a) až e) zákoníku práce.

V tomto článku jsme čerpali z níže uve-
dených právních předpisů:

Zákon č. 262/2006Sb., zákoník práce

Rubrika Pět rad zdarma je společným
projektemDeníku a internetové

právní poradnyPrávní linka –
www.pravnilinka.cz.

SERIÁL
DENÍKU
PRÁVNÍ
PORADNA

Každý z nás čas od času řeší
nějakou právní otázku,
častokrát si však ani neuvě-
domujeme, že konkrétní zále-
žitost v sobě skrývá mnohem
více právních problémů a její
řešení není tak jednoduché,
jak se mohlo zpočátku zdát.

Nepřehlédněte
Deník se po krátké pauze vrací
k oblíbené rubrice Pět rad.
V pondělí se v právní poradně
dozvíte, jak postupovat
v konkrétních situacích a čeho
se naopak vyvarovat.

Příští téma: Odpovědnost za-
městnance za způsobenou
škodu

Opilý muž si „ustlal“ hned vedle školy
Ostrava–PřímovedlezákladníškolyvOstravě-Porubě
si tento týden „ustlal“ čtyřiačtyřicetiletý opilý muž z
Ostravy. Strážníky na něj upozornil všímavý svědek,
který nahlásil, že se v okolí školy pohybuje podezřelé in-
dividuum. „Když strážníci dorazili na místo, spatřili
na zemi hned vedle vchodu do školy ležícího muže. Byl
silně opilý a na probuzení reagoval vulgárními nadáv-
kami. Kolem něj se povalovaly prázdné lahve, dotyčný
také pomočil budovu školy. Se strážníky se odmítl ba-
vit, jednoho dokonce odstrčil, aby mohl odejít,“ uvedla
mluvčí ostravské městské policie Vladimíra Zychová.
Muž nakonec putoval na záchytnou silnici. Čeká ho
přestupkové řízení. (per)

Policie už ví, co vedlo muže k sebevraždě
LIBOR BĚČÁK

Havířov – Dopis na rozlouče-
nou a výsledky důkladného
vyšetřování objasnily okol-
nosti úmrtí 36letého muže z
Havířova, který si v úterý do-
poledne na okraji Havířova
nechal v sebevražedném
úmyslu výbušninou utrhnout
hlavu.

Kriminalisté na místě zpr-
vu ověřovali, zda muž spáchal
sebevraždu, nebo byl zabit ně-
kým jiným. Jak vyplynulo z
vyšetřování, muž měl použít

trhavinu používanou v do-
lech. Tu si položil pod hlavu a
spínačem napojeným ke zdro-
ji energie ji odpálil. Kdy přes-
ně k explozi došlo, policie ješ-
tě nezveřejnila. Někteří svěd-
ci tvrdí, že to bylo v úterý ko-
lem 8. hodiny.

Výbuch zdevastoval muži
hlavu. Stopy kriminalisté na-
šli v okruhu až 50 metrů, kde je
označili mašličkami z policej-
ních pásek. Ty tam zůstaly
společně s kousky obvazu,
který použil technik při zajiš-
ťování biologického materiá-

lu k dalšímu zkoumání.
Když už v úterý policisté z

jednoho dokladu, který měl
nešťastník u sebe, zjistili ad-
resu jeho bydliště, provedli
kontrolu bytu a automobilu
před domem, zda se v nich ne-
nachází další výbušniny. Po
dobu pyrotechnické kontroly
byla Fibichova ulice uzavře-
na. Žádnou trhavinu policisté
nenašli.

V bytě však našli dopis na
rozloučenou. Přesto dále pra-
covali na tom, aby sebevraždu
potvrdili a vyloučili vliv cizí

osoby. „Vyšetřování ještě ne-
bylo zcela ukončeno. Potvrdit
můžeme pouze to, že byla pro-
vedena domovní prohlídka v
bytě zemřelého muže,“ řekl v
sobotu policejní mluvčí Mi-
roslav Kolátek.

Kriminálka dále zjišťuje,
jak muž k trhavině přišel. Pro-
věřuje se podezření, že ji ukra-
dl na šachtě nebo si ji opatřil ji-
ným nezákonným způsobem.
Ověřována je také jeho spoji-
tost s drogami a všechny další
důvody, které ho k zoufalému
činu přivedly.

Červený kohout o víkendu mocně zakokrhal
V Třinci hořel traktor, v Bašce dieselová lokomotiva, v Luboměři stoh slámy
Frýdek-Místek – Hasiči z
Frýdecko-Místecka vyjížděli v
pátek odpoledne ke dvěma po-
žárům. V Třinci-Horní Líštné
vzplál univerzální lesnicko-
-zemědělský traktor, škoda se
předběžně odhaduje na čtyři
sta tisíc korun. V Bašce pak
hořela dieselová lokomotiva
osobního vlaku, který jel smě-
rem do Ostravy – zde je škoda
sto tisíc korun.
„V obou případech může za
oheň technická závada. Oba
požáry se ale obešly bez zra-
nění,“ shrnul mluvčí hasičů
Petr Kůdela. O požáru v Horní
Líštné se operační středisko
dozvědělo čtvrt hodiny po pá-
tečním poledni. Na místo vy-

jeli hasiči ze stanice v Třinci a
povolána byla i jednotka dob-

rovolných hasičů z Dolní Líšt-
né. Oheň se podařilo uhasit
během půl hodiny. Požár die-
selové lokomotivy byl nahlá-
šen třicet minut po požáru v
Třinci. Do Bašky vyjely čtyři
jednotky hasičů – jedna z
Frýdku-Místku, dvě dobro-
volné jednotky z Frýdku a
Bašky a drážní hasiči. „Z osob-
ního vlaku bylo evakuováno
čtyřicet cestujících, kteří od-
jeli náhradním spojem. Hoře-
lo v kabeláži motoru. Hasiči
použili na uhašení prášek, pě-
nu a nakonec i vodu,“ upřes-
nil Petr Kůdela. (lew)
l
Luboměř – Osm jednotek
hasičů zasahovalo u požáru

krytého skladiště s velkými
balíky lisované slámy v Lu-
boměři. Operační středisko
hasičů bylo o události infor-
mováno v sobotu v 9.30 hodin.
Na místo okamžitě vyjeli hasi-
či z Bílovce, Nového Jičína,
Vítkova, i jejich dobrovolní
kolegové z Luboměře, Spálo-
va, Oder, Fulneku a Potštátu.
Hašení a dohašování jim za-
bralo prakticky celý den.
„Oheň poničil i letošní úrodu
sena uskladněného ve vacích
okolo kovového skladiště.
Předběžná škoda na píci i na
zkřivené konstrukci ocelo-
kolny byla předběžně odhad-
nuta na jeden milion korun,“
uvedl k zásahu Petr Kůdela,

tiskový mluvčí krajských
hasičů. Při požáru nebyl ni-

kdo zraněn. Příčina požáru se
vyšetřuje. (sim)

POŽÁR slámy a sena v Luboměři napáchalmilionovou škodu.
Snímky: HZSMSK

POŽÁRSTROJEvHorníLíštnése
podařilo uhasit za půl hodiny.

Dvacetkrát trestaný recidivista začal opět ihned prodávat drogy
TOMÁŠ PUSTKA

Hlučín – Až deset let za mří-
žemi může dostat pětapade-
sátiletý muž z Hlučína, který
byl v těchto dnech obviněn z
nedovolené výroby a jiného
nakládání s omamnými a psy-
chotropními látkami a s jedy.

Podle kriminalistů měl
totiž v období od podzimu loň-
ského roku do letošního červ-
na v Hlučíně poskytovat per-
vitin různým lidem. Jeho kli-
entelu tvořili muži a ženy z

Hlučínska ve věku od dvaceti
do dvaatřiceti let.

Jednalo se především o bez-
domovce a lidi přespávající na
ubytovnách, kteří pobírají so-
ciální dávky.

Drogu jim obviněný dával
zčásti zdarma, ale většinou
prodával v cenách pohybují-
cích se mezi dvěma až třemi
sty korunami za gram.

Občas ale také pervitin vy-
měnil například za hodinky
nebo bundu.

Dealer z Hlučína přitom ne-

byl v oboru žádný nováček. A
už vůbec není zelenáčem ve
světě zločinu.

„Muž byl v minulosti již
dvacetkrát soudně trestán pro
různou trestnou činnost,“ po-
tvrzuje tiskový mluvčí opav-
ské policie René Černohor-
ský.

Poslední trest za stejný zlo-
čin, ze kterého je nyní obvi-
něn, si muž odseděl v září mi-
nulého roku. Ihned po pro-
puštění se ale dal opět do prá-
ce a začal v Hlučíně znovu dis-

tribuovat. Pervitin přitom od
něj vzalo minimálně šest lidí v
minimálně čtyřiceti přípa-
dech. Je však pravděpodob-
né, že daná čísla s pokračují-
cím vyšetřováním ještě po-
rostou.

„Policejní komisař podal
návrh na jeho vzetí do vazby,
přičemž soudce shledal va-
zební důvody jako oprávněné
a do vazby jej umístil,“ dodá-
vá René Černohorský.

Celý případ se v součas-
nosti nadále prošetřuje.

Konec školy alkoholem neslavili
Opavsko – Studijní úspěchy i neúspěchy studenti mají
tendenci slavit. Bohužel mnohdy sáhnou i k alkoholu.
Poslední šetření policie ale prokázalo opak. O uplynu-
lém víkendu policisté kontrolovali restaurace, bary a
diskotéky ve Vítkově, v Kravařích a v Hlučíně. „Při
kontrolách nebylo zjištěno porušení zákona o podávání
alkoholu mladistvým. Tyto akce a opatření budeme o
prázdninách opakovat a nejen ve zmíněných městech,
ale také v Opavě a jejím okolí, v Hradci nad Moravicí, ve
Velkých Heralticích a jinde,“ uvedl k policejní akci tis-
kový mluvčí policie René Černohorský. (klj)
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