
ZAMĚSTNANECKÉ 
BENEFITY V KANCELÁŘI 
OMBUDSMANA

Benefity pro slaďování pracovního 
a soukromého života

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Pružná pracovní doba
 • V práci musíte být vždy od 9.00 do 14.00 (to je 

společná pevná část pružné pracovní doby).

 • „Pružit“ podle svých potřeb můžete mezi 6.00 a 9.00 
a mezi 14.00 a 22.00.

 • Během jednoho týdne byste měli odpracovat 
40 hodin, resp. 42,5 s obědovými pauzami.

 • Pokud odpracujete méně, můžete si hodiny dočerpat 
z minulého období jako náhradní volno.

 • Pokud odpracujete více, hodiny se vám uloží 
a můžete je použít na vykrytí mínusových hodin 
v následujících 11 týdnech.

Práce odjinud
 • Umožníme vám pracovat z domova příp. odjinud.

 • Pokud se tak dohodneme, můžete odjinud pra
covat v každém měsíci 2 dny (když tuto možnost 
nevyužijete, dny se nepřevádí do dalšího měsíce) 
a k tomu ještě můžete libovolně vyčerpat dalších 
10 dní v kalendářním roce.

 • To je základ pro všechny, ale pokud máte závažný 
důvod, umožníme vám pracovat odjinud i ve vět
ším rozsahu.

Nadstandardní placené dny volna
 • Víme, že je pro vás soukromý čas důležitý, a pro to 

poskytujeme tyto nadstandardní možnosti:
 — studijní volno – 5 dní/rok při zvyšování kvali

fikace
 — volno pro otce – 3 dny do věku 3 měsíců dítěte
 — zdravotní volno – 4 dny/rok
 — další dny – první den školy dítěte, uzavření re

gistrovaného partnerství, promoce

Dětská skupina
 • Je umístěna přímo v budově Kanceláře.

 • Je určena pro děti zaměstnanců od jednoho roku 
věku do nástupu do školy.

 • Své děti tam můžete dávat dlouhodobě celodenně 
nebo (pokud to provoz umožní) jen občasně či 
pouze na část dne.

 • Cena za pobyt v dětské skupině je symbolická, cenu 
stravy zaplatíte.

Tělocvična
 • Ke svým sportovním aktivitám můžete využít pros

tor tělocvičny v suterénu budovy.

 • Tělocvičnu si můžete bezplatně rezervovat k jed
norázové akci i k opakovaným aktivitám.

 • V tuhle chvíli si organizujeme:
 — cvičení jógy
 — rehabilitační cvičení

Máteli chuť, připojte se!

Ostatní benefity

Stravování
 • Podle toho, čemu dáváte přednost, nabízíme dva 

způsoby stravování.

 • Můžete si vybrat z nabídky 5 jídel v naší jídelně. Za 
oběd zaplatíte symbolickou 1 Kč (v případě výběro
vého jídla 9 Kč). Pokud si nevyberete v jídelně, dáme 
vám stravenku v hodnotě 70 Kč a váš příspěvek na 
ni opět bude jen symbolická 1 Kč.

A můžete to mít každý den jinak!

Výuka jazyků a další rozvoj
 • Pokud máte chuť na sobě pracovat, jste na správ

ném místě!

 • Podporujeme akademické studium, studium jazyků, 
účast na odborných konferencích i další formy roz
voje. Domluvte se se svým nadřízeným, co je pro 
vás vhodné, a pusťte se do toho!

Společné akce
 • Každoročně pořádáme několik společných akcí, na 

kterých máme možnost lépe se poznat a trochu si 
odpočinout od náročné práce.

Těšíme se na setkání s vámi například na vánočním 
večírku nebo při různých sportovních kláních!

Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, 
informační linka: +420 542 542 888, 
telefon (ústředna): +420 542 542 111
email: podatelna@ochrance.cz, www.ochrance.cz 
www.facebook.com/verejny.ochrance.prav
www.twitter.com/ochranceprav
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