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Vnit ní p edpis Slovanského ustavu AV cR,

V. V. i.

Pracovní rád
t.

Tento Pracovni ád se vztahuje na všechny zaměstnance SLÚ a je závazny jak pro
zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Ve smysIu ustanovení $ 306 ZP je vydán se
souhlasem Rady SLÚ a základní odborové organizace SLÚ.
il.

Zaměstnanci jsou povinni počínatsi tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, ke
škodám na majetku poškozením, ztrátou či zneuŽitim, ani k bezd vodnému
obohacení. Za tímto Účelem jsou zaměstnanci povinni zejména pri odchodu
zpracoviště vypnout elektrické spot ebiče, zav it okna, zhasnout světIa, zamknout
príslušnédve e; v prípadě zjištění nějaké závady či poškození tuto skutečnost podle
jejího charakteru ohlásit vedoucímu oddělení, vedoucí THS, správci Pc sítě či jiné
oprávněné osobě'
Dále jsou povinni bezodkladně uvědomit svého vedoucího nebo jiného vedoucího
zaměstnance o svém pracovním urazu, pokud jim to jejich zdravotní stav dovo!í, či o
pracovním Úrazu jiného zaměstnance, popr. Úrazu jiné osoby, ke kterému došlo na
pracovišti a jehoŽ byli svědky, poskytnout neprodleně učinnou pomoc, v závaŽném
prípadě privolat lékare čizáchrannou sluŽbu a spolupracovat pri objasnování príčin
urazu.

Iil.

Aby zaměstnanci nejednali V rozporu s oprávněnymi zájmy SLÚ, jsou povinni
predevšímza všech okolností dodržovat Etick kodex vyzkumny7ch pracovník AV
ČR, vnit ní predpisy a směrnice SLÚ a zásady publikování vědeck ch, resp.

odbornych prací; jménem zaměstnavatele vystupovat jen s predchozím souhIasem
vedení SLÚ; neprijímat dary nebo jiné poŽitky a v hody s v jimkou darťr nebo v hod
poskytovanych zaměstnavatelem; zachovávat mlčenIivost o skutečnostech, o nichŽ
se zaměstnanec dozvěděl pri vykonu své práce a které v zájmu zaměstnavatele
nelze sdělovat jinyim osobám.
Zásady pubIikování a nakládání S vědeck mi vysledky vyzkumnych pracovníkťl
upravují samostatné směrnice:
lnterní směrnice pro publikování vědeck ch v;isledkťr v' zkumnyml pracovníky SLÚ
AV ČR, V. V. i., lnterní směrnice o nakládání s vysledky činnosti ve vyzkumu, vyvoji a
inovacích ve SLÚ AV ČR,V.V.i., a tnterní směrnice o projektové organizaci činnosti
vevyzkumu, vy7voji a lnovacích ve SLÚ AV ČR, v. v. i'
Zaměstnanec nemťrŽe hlásit jeden pracovní vystup pod identifikačnímičíslydalších
zaměstnavatelťr (t ká se ASEPu a RlVu).

K v konu dalšív1iděIečnéčinnosti (pedagogické, vědecké, publicistické, Iiterární)
nebo stejné pracovní činnosti (dle pracovní smlouvy) pro jiného zaměstnavatele je
treba souhlasu zaměstnavatele (zákon 34112005 sb., s 17 odst. 7).

tv.
jsou
pracovních
povinností
Pri vyikonu svych
zaměstnanci povinni rídit se pokyny
vedoucího oddělení nebo jiné nad lzené osoby, efektivně vyuŽívat pracovní dobu,
plnit kvalitně a včas pracovní ukoly, pravidelně predkládat ke kontrole vysledky své
práce a dod rŽovat zásady korektní spolupráce s ostatními zaměstnanci.
V.
Pracovní dobu, dobu odpocinku a vedení evidence pracovní doby upravuje
samostatnyi Vnitrní predpis SLÚ _ lnformace k pracovnímu poměru ($ 37 ZP)'

vt.
Každy zaměstnanec je povinen dbát podle sv1ich moŽností o svou vlastní
bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, ktenich se bezprostredně
dot ká jeho jednání, dodrŽovat príslušnéprávní predpisy k zajištěníbezpečnosti
práce a ochrany zdraví a k zajištěnípoŽární ochrany, pravidelně se zučastnovat
školenÍzaměenych ná bezpečnost a ochranu zdraví pri práci, nepoŽívat alkoholické
nápoje a jiné návykové látky na pracovišti a V pracovní době ani mimo ni,
nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště a nekou it v prostorách, kde jsou
učinkťrmkourení vystaveni nekuráci, podrobit se na pokyn svého vedoucího zjištění,
zda není pod vlivem alkoholu nebo jin ch návykov ch látek.
VII.

V souvislosti se skončenímpracovněprávního vztahu k zaměstnavateli (Pracovní
poměr, Dohoda o pracovní činnosti, Dohoda o provedení práce) jsou zaměstnanci
povinni predat vedoucímu oddělení dokončenou práci, resp. informovat o stavu
plnění pracovních povinností a rozpracovanosti ukol , pop . p edat celou agendu,
dokumentaci, adresáre apod. jinému spolupracovníkovi; vrátit do knlhovny SLÚ
všechny vypťrjčenéknihy a publikace; odevzdat všechny klíčeod pracoviště;
v nepoškozeném stavu vrátit pracovní pomťrcky (napr. notebook, fotoaparát, diktafon
apod.), prípadně uhradit zpťrsobenou škodu, a vyklidit pracovní místo.
vil!.

Tento Vnitrní predpis byl schválen Radou SLÚ dne 9. 11.2012 avyborem základní
odborové organizace SLÚ dne 4. 12.2012 a nabi vá platnosti dnem jeho podpisu.
K dispozici bude na sekretariátě SLÚ, u vedoucích jednotliv ch oddělení a bude
zp ístupněn na webov ch stránkách SLÚ.
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