Vládní návrh

ZÁKON
ze dne ……………………2020,
kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákoníku práce
Čl. I
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona
č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona
č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb.,
zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009
Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona
č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb.,
zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012
Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb.,
zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015
Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 460/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona
č. 202/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb.,
zákona č. 292/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb., zákona č. 32/2019
Sb., zákona č. …/2019 Sb., zákona č. …/2019 Sb., zákona č. …/2019 Sb. a zákona č. …/2019
Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se věty „Směrnice Rady 94/45/ES ze dne 22. září 1994 o zřízení
evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců
a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách
podniků působících na území Společenství. Směrnice Rady 97/74/ES ze dne
15. prosince 1997, kterou se oblast působnosti směrnice 94/45/ES o zřízení evropské rady
zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednávání se

zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících
na území Společenství rozšiřuje na Spojené království Velké Británie a Severního Irska.
Směrnice Rady 2006/109/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení
Bulharska a Rumunska upravuje směrnice 94/45/ES o zřízení evropské rady zaměstnanců
nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci
v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území
Společenství. Směrnice Rady 96/34/ES ze dne 3. června 1996 o rámcové dohodě
o rodičovské dovolené uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.“ zrušují.
2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty „Směrnice Rady
2000/79/ES ze dne 27. listopadu 2000 o Evropské dohodě o organizaci pracovní doby
mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřené mezi Sdružením evropských leteckých
společností (AEA), Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF), Evropským sdružením
technických letových posádek (ECA), Evropským sdružením leteckých společností (ERA)
a Mezinárodním sdružením leteckých dopravců (IACA).
Směrnice Rady 2014/112/EU ze dne 19. prosince 2014, kterou se provádí Evropská dohoda
o úpravě některých aspektů úpravy pracovní doby v odvětví vnitrozemské vodní dopravy
uzavřená Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou organizací lodních
kapitánů (ESO) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF).
Směrnice Rady 1999/63/ES ze dne 21. června 1999 o dohodě o úpravě pracovní doby
námořníků uzavřené mezi Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského
společenství (ECSA) a Federací odborů pracovníků v dopravě v Evropské unii (FST).
Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců
před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná
směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/148/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně
zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci.
Směrnice Rady 2009/13/ES ze dne 16. února 2009, kterou se provádí dohoda k Úmluvě
o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel
Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF)
a kterou se mění směrnice 1999/63/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1794 ze dne 6. října 2015, kterou se
mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES, 2009/38/ES a 2002/14/ES
a směrnice Rady 98/59/ES a 2001/23/ES, pokud jde o námořníky.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se
mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.“.
CELEX 32000L0079, 32014L0112, 31998L0024, 31999L0063, 32009L0148, 32009L0013,
32015L1794, 32018L0957
3.

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
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4.

§ 51a zní:
„§ 51a

(1) Byla-li výpověď ze strany zaměstnance dána z důvodu přechodu práv a povinností
z pracovněprávních vztahů nebo z důvodu přechodu výkonu práv a povinností
z pracovněprávních vztahů do 15 dnů ode dne, kdy byl zaměstnanec o takovém přechodu
informován v rozsahu § 339 nejpozději 30 dnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto přechodu,
pracovní poměr skončí nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto přechodu.
(2) Nebyl-li zaměstnanec o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo
o přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů informován v rozsahu § 339
nejpozději 30 dnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto přechodu, může dát z tohoto důvodu
výpověď s tím, že
a) byla-li dána výpověď přede dnem nabytí účinnosti tohoto přechodu, pracovní poměr
skončí dnem, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto přechodu,
b) byla-li dána výpověď do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto přechodu, pracovní
poměr skončí uplynutím výpovědní doby, která činí 15 dnů a začíná dnem, v němž byla
výpověď doručena zaměstnavateli.“.
CELEX 32009L0013
5.

V § 73 odst. 2 se za slova „odvolání z“ vkládá slovo „vedoucího“ a za slova „pracovního
místa“ se vkládají slova „podle odstavce 3“.

6.

V § 73 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „Vedoucími“ vkládá slovo „pracovními“
a za slovo „jsou“ se vkládá slovo „pouze“.

7.

V § 73a odst. 1 se slova „následujícím po“ zrušují.

8.

Nadpis § 77 zní:
„Společné ustanovení o dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr“.

9.

V § 78 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) vícesměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně
pravidelně střídají ve 3 nebo více směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích,“.
CELEX 32003L0088
10. V § 79 odst. 2 písm. b) se slova „třísměnným a“ nahrazují slovy „vícesměnným nebo“.
11. V § 79 odstavec 3 zní:
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„(3) Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy pod rozsah stanovený
v odstavcích 1 a 2 může obsahovat jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis a nesmí ho
provést zaměstnavatel podle § 109 odst. 3. Takto zkrácená týdenní pracovní doba je
stanovenou týdenní pracovní dobou.“.
12. V § 85 odstavec 5 zní:
„(5) Pružné rozvržení pracovní doby se neuplatní
a) při pracovní cestě zaměstnance,
b) v době čerpání dovolené,
c) při nutnosti zabezpečení naléhavého pracovního úkolu ve směně, jejíž začátek a konec je
pevně stanoven,
d) brání-li jejímu uplatnění provozní důvody,
e) v době důležitých osobních překážek v práci podle § 191 a 191a a
f) v dalších případech určených zaměstnavatelem.“.
13. § 93a se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 23a a 23b zrušuje.
14. V § 96 odst. 1 písm. a) se bod 3 zrušuje.
Dosavadní body 4 a 5 se označují jako body 3 a 4.
15. V § 97 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
16. V § 97 odst. 2 se slova „zástupců zaměstnanců“ nahrazují slovy „v případech uvedených
v § 203 odst. 2 písm. a)“.
CELEX 32009L0038
17. V § 103 odst. 5 se slova „zřízení chráněných“ nahrazují slovem „vyhrazování“.
CELEX 31989L0391
18. V § 104 odst. 1 větě druhé se slova „zvláštním právním předpisem34)“ nahrazují slovy
„přímo použitelným předpisem Evropské unie34)“.
Poznámka pod čarou č. 34 zní:
„34) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016
o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS.“.
CELEX 32016R0425
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19. V nadpisu § 122 se slova „a sjednání“ zrušují.
20. V § 127 odst. 1 větě první se za slova „náhradního volna“ vkládají slova „v rozsahu práce
konané přesčas“.
21. V § 127 odst. 3 se na konci textu věty druhé doplňují slova „, za kterou je zaměstnavatel
povinen plat nebo náhradní volno poskytnout“.
22. V § 130 odst. 1 se slova „který pracuje ve směnách rozdělených“ nahrazují slovy „kterému
zaměstnavatel rozvrhl směny rozdělené“.
23. V § 130 odst. 2 se slova „tohoto zákona“ nahrazují slovy „odstavce 1“.
24. V § 170 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „ve výši základní sazby“ zrušují.
25. V § 176 odst. 4 písm. b) se slova „12 až 18 hodin“ nahrazují slovy „déle než 12 hodin,
nejdéle však 18 hodin“.
26. V části sedmé hlavě III nadpis dílu 3 zní:
„Náhrady při přijetí a přeložení“.
27. V § 177 odst. 1 se slovo „náhrady“ nahrazuje slovem „náhrad“.
28. V § 177 odst. 2 se slovo „Náhradu“ nahrazuje slovem „Náhrady“.
29. V § 179 odst. 4 písm. a) se slova „5 až 12 hodin“ nahrazují slovy „12 hodin a méně“.
30. V § 179 odst. 4 písm. b) se slova „12 až 18 hodin“ nahrazují slovy „déle než 12 hodin,
nejdéle však 18 hodin“.
31. § 191a zní:
„§ 191a
Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu poskytování
dlouhodobé péče v případech podle § 41a až 41c zákona o nemocenském pojištění, nebrání-li
tomu vážné provozní důvody.“.
CELEX 32019L1158
32. V § 210 větě první se slova „pracovní doby“ nahrazují slovem „směny“.
33. V § 210 větě druhé se slova „nebo plat“ a slova „nebo platu“ zrušují.
34. V části deváté hlavy I a II včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 72 znějí:
5

„HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 211
Zaměstnanci, který vykonává zaměstnání v pracovním poměru, vzniká za podmínek
stanovených v této části právo na dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část a dále
právo na dodatkovou dovolenou.
HLAVA II
DOVOLENÁ ZA KALENDÁŘNÍ ROK, JEJÍ POMĚRNÁ ČÁST A VÝMĚRA DOVOLENÉ
§ 212
Výměra dovolené
(1) Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce.
(2) Výměra dovolené zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 činí 5 týdnů
v kalendářním roce.
(3) Výměra dovolené pedagogických pracovníků47) a akademických pracovníků vysokých
škol72) činí 8 týdnů v kalendářním roce.
(4) Dochází-li u zaměstnance v průběhu příslušného kalendářního roku ke změně délky
stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby, přísluší mu za tento rok
dovolená v poměru, který odpovídá délce jednotlivých období s rozdílnou délkou stanovené
týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby.
(5) Vláda může nařízením stanovit pro zaměstnance v drážní dopravě s nerovnoměrně
rozvrženou pracovní dobou podle § 100 odst. 1 písm. c) podmínky, za kterých může být
poskytována dovolená v kalendářních dnech.
____________________
72)
Zákon o vysokých školách.
§ 213
Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část

(1) Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli
konal u něho v příslušném kalendářním roce práci po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené
týdenní pracovní doby připadající na toto období, přísluší dovolená za kalendářní rok v délce
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stanovené týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec
v příslušném kalendářním roce právo.
(2) Konal-li zaměstnanec za podmínek uvedených v odstavci 1 práci po kratší týdenní
pracovní dobu, přísluší mu dovolená odpovídající této kratší týdenní pracovní době.
(3) Zaměstnanci, kterému nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok podle odstavce
1 nebo 2, avšak za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal
u něho v příslušném kalendářním roce práci alespoň po dobu 4 týdnů v rozsahu stanovené
týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby připadající na toto období, přísluší
poměrná část dovolené.
(4) Poměrná část dovolené činí za každou odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu
nebo kratší týdenní pracovní dobu v příslušném kalendářním roce jednu dvaapadesátinu
stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby vynásobenou výměrou
dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo.
(5) Odpracoval-li zaměstnanec v kalendářním roce podle rozvrhu směn více než
dvaapadesátinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby,
prodlouží se délka dovolené vždy o jednu dvaapadesátinu dovolené za kalendářní rok za každou
další odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu nebo kratší týdenní pracovní dobu.“.
CELEX 32003L0088, 32000L0079, 32014L0112, 31997L0081
35. V § 215 odstavec 1 zní:
„(1) Zaměstnanci, který pracuje u téhož zaměstnavatele po stanovenou týdenní pracovní
dobu celý kalendářní rok pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a zaměstnanci,
který po celý kalendářní rok koná práce zvlášť obtížné, přísluší dodatková dovolená v délce
stanovené týdenní pracovní doby a pracoval-li za těchto podmínek po kratší týdenní pracovní
dobu, přísluší mu dodatková dovolená v délce odpovídající této kratší týdenní pracovní době.“.
CELEX 31997L0081
36. V § 215 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Pracuje-li zaměstnanec za podmínek uvedených v odstavci 1 jen část kalendářního
roku, přísluší mu za každou odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu nebo kratší
týdenní pracovní dobu v příslušném kalendářním roce dodatková dovolená v délce jedné
dvaapadesátiny stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby; jde-li o
právo na dodatkovou dovolenou za výkon práce v tropických nebo jinak zdravotně obtížných
oblastech, postupuje se podle odstavce 4 písm. f).
(3) Dodatková dovolená z důvodu výkonu prací zvlášť obtížných přísluší zaměstnanci při
splnění stanovených podmínek, i když má právo na dodatkovou dovolenou z důvodu výkonu
prací pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol.“.
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Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6.
CELEX 31997L0081
37. V § 215 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j) při čištění stok, kalových prostor, kanálových odpadů, žump, vpustí, kanalizačního
potrubí a přípojek, hubení škodlivých živočichů ve stokách a při obsluhování čistíren
odpadních vod přicházejí do přímého styku s biologickými odpadními vodami a odpady
alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby.“.
38. V § 215 odst. 6 se slova „1, 2 a 3“ nahrazují slovy „1 až 4“.
39. V § 215 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:
„(7) Při změně délky stanovené týdenní pracovní doby v průběhu příslušného kalendářního
roku se pro účely stanovení práva na dodatkovou dovolenou použije § 212 odst. 4 obdobně.
(8) Pro účely dodatkové dovolené se v případech uvedených v odstavci 4 písm. a) až e) a
g) až j) za výkon práce, s výjimkou čerpání dovolené, nepovažují doby uvedené v § 216 odst. 2
a § 348 odst. 1; právo na dodatkovou dovolenou v těchto případech vzniká jen na základě
skutečného výkonu práce za podmínek uvedených v odstavcích 1 až 4.“.
CELEX 31997L0081
40. V § 216 odstavce 2 až 4 znějí:
„(2) Jen do výše dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby nebo dvacetinásobku
kratší týdenní pracovní doby se pro účely dovolené považuje za výkon práce doba zameškaná
v témže kalendářním roce z důvodu
a) dočasné pracovní neschopnosti, s výjimkou pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,
b) karantény nařízené podle jiného právního předpisu59),
c) čerpání rodičovské dovolené, s výjimkou doby, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou
dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,
d) jiných důležitých osobních překážek v práci podle § 199, s výjimkou překážek uvedených
v prováděcím právním předpisu podle § 199 odst. 2.
(3) Za výkon práce se pro účely dovolené považuje doba překážek v práci uvedených
v odstavci 2 pouze tehdy, jestliže zaměstnanec mimo dobu jejich trvání v kalendářním roce
odpracoval alespoň dvanáctinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo dvanáctinásobek
kratší týdenní pracovní doby.
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(4) Byl-li zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce, je povinen mu
dovolenou nebo její část poskytnout ten, pro koho byl zaměstnanec takto uvolněn; tato osoba
je povinna mu poskytnout též tu část dovolené, kterou nevyčerpal před uvolněním. Nevyčerpalli zaměstnanec dovolenou před uplynutím doby uvolnění, je povinen mu ji poskytnout
uvolňující zaměstnavatel. Splnění podmínek pro vznik práva na dovolenou se přitom posuzuje
vcelku za dobu před uvolněním i po uvolnění.“.
41. V § 216 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Dovolená, na niž vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se zaokrouhluje
na celé hodiny nahoru.“.
42. V § 218 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) S přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnance lze na základě jeho písemné
žádosti část dovolené za kalendářní rok, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce
a která přesahuje 4 týdny a u pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých
škol 6 týdnů, převést do následujícího kalendářního roku.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
43. V § 218 odst. 3 se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „nebo byla-li její část převedena
podle odstavce 2“ a číslo „4“ se nahrazuje číslem „5“.
44. V § 218 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Čerpání dovolené může zaměstnavatel zaměstnanci s jeho souhlasem výjimečně určit
v rozsahu kratším, než činí délka směny, nejméně však v délce její jedné poloviny, nejde-li
o zbývající část nevyčerpané dovolené, která je kratší než polovina směny.“.
45. V § 219 odst. 1 část věty první za středníkem zní:
„k přerušení dovolené v době poskytování dlouhodobé péče, ošetřování nemocného člena
rodiny, vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení nedojde, požádá-li
zaměstnanec o pokračování v čerpání dovolené během těchto překážek v práci“.
46. V § 219 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „; to neplatí v případě, kdy
zaměstnanec by byl jinak povinen v den svátku směnu odpracovat podle § 91 odst. 4
a čerpání dovolené v tento den bylo určeno na jeho žádost“.
47. V § 221 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
48. V § 222 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
49. V § 222 odst. 4 se věta druhá zrušuje.
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50. Za § 222 se vkládá nový § 222a, který včetně poznámky pod čarou č. 91 zní:
„§ 222a
Zaměstnanci, který byl vyslán k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování
služeb91) do jiného členského státu Evropské unie, nepřísluší náhrada mzdy nebo platu
za dovolenou v rozsahu, ve kterém mu náhrada za dovolenou přísluší podle právních předpisů
členského státu, do něhož byl vyslán.
_____________________________
91)

Čl. 56 Smlouvy o fungování Evropské unie.“.

51. § 223 zní:
„§ 223
(1) Zaměstnavatel může dovolenou krátit jen za neomluveně zameškanou směnu, a to
o počet neomluveně zameškaných hodin; neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých
směn lze sčítat.
(2) Dovolená, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se krátí pouze
z důvodu podle odstavce 1, který vznikl v tomto roce.
(3) Při krácení dovolené musí být zaměstnanci, jehož pracovní poměr k témuž
zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů.“.

52. V § 249 odst. 2 se slova „ostatní zaměstnance, popřípadě osoby blízké“ nahrazují slovy
„jinou fyzickou osobu“.
53. V § 269 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Škodou podle tohoto zákona není případná ztráta na důchodu.“.
CELEX 32009L0013, 32018L0131
54. § 271f včetně nadpisu zní:
„§ 271f
Jednorázová náhrada nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví
zaměstnance
Při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance přísluší jeho manželovi, partnerovi51a),
dítěti a rodiči jednorázová náhrada vzniklé nemajetkové újmy. Tato náhrada přísluší i dalším
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osobám v poměru rodinném nebo obdobném, které újmu zaměstnance pociťují jako vlastní
újmu.“.
55. V § 271g odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem tvoří výdaje na zřízení pomníku
nebo desky do výše nejméně jedenapůlnásobku průměrné mzdy v národním hospodářství
zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve
kterém na tuto náhradu vznikne právo; výše této náhrady se zaokrouhluje na celé stokoruny
nahoru. Náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem tvoří dále výdaje účtované za
pohřeb, hřbitovní poplatky, výdaje na úpravu pomníku nebo desky, cestovní výlohy a jedna
třetina obvyklých výdajů na smuteční ošacení osobám blízkým.
(3) Výši průměrné mzdy zjištěné podle odstavce 2 vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních
věcí na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.“.
CELEX 32009L0013, 32018L0131
56. § 271i včetně nadpisu zní:
„§ 271i
Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých
(1) Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých přísluší
a) manželovi nebo partnerovi51a) zemřelého zaměstnance,
b) dítěti zemřelého zaměstnance a
c) rodiči zemřelého zaměstnance.
(2) Jednorázová náhrada nemajetkové újmy přísluší každému pozůstalému podle odstavce
1 nejméně ve výši dvacetinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první
až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém právo na tuto
náhradu vzniklo; je-li náhrada vyplácena oběma rodičům, vyplatí se každému z nich polovina
této částky. Výše jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých se zaokrouhluje na celé
stokoruny nahoru.
(3) Jednorázová náhrada vzniklé nemajetkové újmy přísluší i dalším osobám v poměru
rodinném nebo obdobném, které újmu zaměstnance pociťují jako vlastní újmu.
(4) Výši průměrné mzdy zjištěné podle odstavce 2 vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních
věcí na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.“.
CELEX 32009L0013, 32018L0131
57. V § 271s se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
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„(2) Soud zohlední při určení výše jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých
podle § 271i přiznanou výši jednorázové náhrady nemajetkové újmy při zvlášť závažném
ublížení na zdraví zaměstnance podle § 271f.“.
58. V § 273 odst. 2 se slova „zástupce zaměstnanců v Evropské radě zaměstnanců“ nahrazují
slovy „člena evropské rady zaměstnanců, člena vyjednávacího výboru“.
CELEX 32009L0038
59. Poznámka pod čarou č. 78 zní:
„78) Například zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.“.
60. Poznámka pod čarou č. 79 zní:
„79) Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů.“.
61. Poznámky pod čarou č. 80, 87 a 112 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
62. V § 286 odst. 1 se slova „podle tohoto zákona“ zrušují.
63. Za § 309 se vkládá nový § 309a, který zní:
„§ 309a
Uživatel je povinen v dostatečném předstihu informovat agenturu práce, která k němu
dočasně přidělila zaměstnance k výkonu práce, o tom, že tohoto zaměstnance vyšle k výkonu
práce v rámci nadnárodního poskytování služeb91) na území jiného členského státu Evropské
unie; informace musí obsahovat alespoň údaje o
a) místu výkonu práce vyslaného zaměstnance v jiném členském státě Evropské unie,
b) pracovních úkolech, které má vyslaný zaměstnanec vykonávat,
c) datu zahájení výkonu práce vyslaného zaměstnance,
d) předpokládané době vyslání zaměstnance a
e) tom, zda vyslaný zaměstnanec nahrazuje jiného zaměstnance, jehož doba vyslání se mu
přičítá podle § 319a odst. 3.“.
CELEX 32018L0957
64. V § 313 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „, dohody o provedení práce nebo dohody
o pracovní činnosti“ nahrazují slovy „nebo právního vztahu založeného dohodou o pracovní
činnosti nebo dohodou o provedení práce, pokud dohoda o provedení práce založila účast
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na nemocenském pojištění podle jiného právního předpisu114) anebo pokud byl z odměny
z této dohody prováděn výkon rozhodnutí nebo exekuce srážkami ze mzdy116),“.
Poznámky pod čarou č. 114 a 116 znějí:
„114) § 7a zákona o nemocenském pojištění.
116)

§ 299 občanského soudního řádu.“.

65. V § 313 odst. 1 písm. e) se za slova „prováděny srážky,“ vkládají slova „který orgán srážky
nařídil,“.
66. Za § 317 se vkládá nový § 317a, který včetně nadpisu zní:
„§ 317a
Sdílené pracovní místo
(1) Zaměstnavatel může se dvěma nebo více zaměstnanci s kratší pracovní dobou a se
stejným druhem práce uzavřít dohody, podle nichž si zaměstnanci budou na sdíleném
pracovním místě sami rozvrhovat pracovní dobu do směn po vzájemné dohodě tak, aby každý
z nich na základě společného rozvrhu pracovní doby naplnil průměrnou týdenní pracovní dobu
nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období. Souhrn délky týdenní pracovní doby
zaměstnanců na jednom sdíleném pracovním místě nesmí překročit délku stanovené týdenní
pracovní doby; to však neplatí v případě zastupování zaměstnance podle odstavce 4.
(2) Dohody podle odstavce 1 musí být písemně uzavřeny s každým zaměstnancem a musí
obsahovat bližší podmínky pro rozvržení pracovní doby.
(3) Zaměstnanci jsou povinni předložit zaměstnavateli společný písemný rozvrh pracovní
doby na sdíleném pracovním místě, a to nejméně 1 týden před počátkem období, na něž je
pracovní doba rozvržena. Nepředloží-li zaměstnanci společný rozvrh pracovní doby, určí bez
zbytečného odkladu rozvržení pracovní doby do směn zaměstnavatel. S případnými změnami
rozvrhu jsou zaměstnanci povinni zaměstnavatele písemně seznámit nejméně 2 dny předem,
nedohodnou-li se se zaměstnavatelem na jiné době seznámení.
(4) Zaměstnavatel může požadovat po zaměstnanci zastupování nepřítomného
zaměstnance na témže sdíleném pracovním místě pouze tehdy, dal-li k tomu zaměstnanec
v dohodě podle odstavce 1 nebo pro konkrétní případ souhlas.
(5) Závazek z dohody podle odstavce 1 lze rozvázat písemnou dohodou zaměstnavatele
se zaměstnancem ke sjednanému dni. Tento závazek mohou zaměstnavatel nebo zaměstnanec
rovněž písemně vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní
výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
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(6) Zanikne-li závazek z dohody podle odstavce 1 alespoň jednoho zaměstnance, pracovní
režim sdíleného pracovního místa se u ostatních zaměstnanců na témže sdíleném pracovním
místě uplatní do konce probíhajícího vyrovnávacího období.“.
67. V § 319 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) minimální mzdu, příslušnou nejnižší úroveň zaručené mzdy, složky mzdy stanovené
v § 114 až 118 nebo složky platu stanovené v § 123 až 130 a § 132, 133 a 135,“.
CELEX 32018L0957
68. V § 319 odst. 1 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a vkládají se písmena h) a i),
která znějí:
„h) podmínky ubytování, pokud jej zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci,
i) náhrady cestovních výdajů v souvislosti s výkonem práce s tím, že za pravidelné pracoviště
se považuje obvyklé místo výkonu práce na území České republiky.“.
CELEX 32018L0957
69. V § 319 se poznámka pod čarou č. 91 zrušuje.
70. Za § 319 se vkládá nový § 319a, který zní:
„§ 319a
(1) Přesáhne-li vyslání zaměstnance podle § 319 odst. 1 dobu 12 měsíců, vztahuje se na
něho vedle podmínek uvedených v § 319 odst. 1 větě první i další úprava výkonu práce
v pracovním poměru podle tohoto zákona s výjimkou úpravy týkající se vzniku, změny
a skončení pracovního poměru. Ustanovení § 319 odst. 1 vět druhé a třetí platí obdobně.
(2) Doba uvedená v odstavci 1 se prodlužuje na 18 měsíců, pokud zaměstnavatel uvedený
v § 319 odst. 1 postupem podle § 87 odst. 2 zákona o zaměstnanosti oznámí před uplynutím
doby uvedené v odstavci 1, že vyslání zaměstnance přesáhne tuto dobu a současně sdělí důvody
jejího přesáhnutí.
(3) Vyšle-li zaměstnavatel k nahrazení zaměstnance uvedeného v § 319 odst. 1 jiného
zaměstnance, všechny doby vyslání těchto zaměstnanců, pokud plnili nebo plní stejné pracovní
úkoly na stejném místě, se pro účely posouzení doby uvedené v odstavci 1 nebo odstavci
2 sčítají. Plnění stejného úkolu na stejném místě se posuzuje s ohledem na povahu vykonávané
práce, povahu poskytované služby a místo jejího výkonu.“.
CELEX 32018L0957
71. § 320a zní:
„§ 320a
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Stát na základě dohody v Radě hospodářské a sociální dohody hradí příspěvek odborovým
organizacím a organizacím zaměstnavatelů na
a)

podporu vzájemných jednání na celostátní nebo krajské úrovni, která se týkají
důležitých zájmů pracujících, zejména hospodářských, výrobních, pracovních,
mzdových a sociálních podmínek,

b) opatření v oblasti prevence rizik vzniku poškození
následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.“.

zdraví

zaměstnanců

72. Za § 331 se vkládá nový § 332, který zní:
„§ 332
Nastane-li překážka, pro kterou lhůta stanovená tímto zákonem neběží, nemá to vliv na její
původní délku. Zbývá-li po odpadnutí překážky méně než 5 dnů do uplynutí lhůty, neskončí
tato lhůta dříve než za 10 dnů ode dne, kdy začala znovu běžet.“.
73. V § 334 odstavec 2 zní:
„(2) Písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti; neníli to možné, může ji zaměstnavatel doručit zaměstnanci
a) kdekoliv bude zaměstnanec zastižen,
b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
c) prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, nebo
d) prostřednictvím datové schránky.“.
74. V § 334 se odstavec 5 zrušuje.
75. Poznámka pod čarou č. 94 zní:
„94) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých dalších zákonů (zákon
o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.“.
76. Za § 335 se vkládá nový § 335a, který včetně nadpisu zní:
„§ 335a
Doručování zaměstnavatelem prostřednictvím datové schránky
Prostřednictvím datové schránky může zaměstnavatel písemnost doručit jen tehdy, jestliže
zaměstnanec s tímto způsobem doručování vyslovil písemný souhlas. Jestliže se zaměstnanec
nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání písemnosti do datové schránky,
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považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty.“.
77. V § 336 odst. 1 se slova „která je mu známa“ nahrazují slovy „kterou zaměstnanec
zaměstnavateli písemně sdělil“.
78. V § 336 odst. 3 a 4 se slovo „uloženou“ zrušuje a slova „10 pracovních“ se nahrazují číslem
„15“.
79. V § 336 odst. 4 větě poslední se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.
80. V § 337 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Jestliže zaměstnavatel odmítne převzít
písemnost, neposkytne součinnost nebo jinak znemožní doručení písemnosti v místě sídla
nebo v místě podnikání zaměstnavatele, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy
k takové skutečnosti došlo.“.
81. V § 337 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Jestliže s tím zaměstnavatel souhlasí, může zaměstnanec doručit písemnost určenou
zaměstnavateli prostřednictvím datové schránky. Písemnost doručovaná prostřednictvím
datové schránky je doručena dnem dodání písemnosti do datové schránky. Ustanovení odstavců
4 a 5 se nepoužijí.“.
82. § 338 včetně poznámky pod čarou č. 116 zní:
„§ 338
(1) K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů může dojít jen v případech
stanovených tímto nebo jiným zákonem.
(2) Dochází-li k převodu činnosti zaměstnavatele nebo její části (dále jen „činnost
zaměstnavatele“), přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu
na přejímajícího zaměstnavatele; práva a povinnosti z kolektivní smlouvy přecházejí
na přejímajícího zaměstnavatele na dobu účinnosti kolektivní smlouvy, nejdéle však do konce
následujícího kalendářního roku.
(3) Nejde-li o převod činnosti zaměstnavatele podle jiného zákona116), přecházejí práva
a povinnosti z pracovněprávních vztahů na přejímajícího zaměstnavatele při převodu činnosti
zaměstnavatele pouze v případě, že
a) činnost je po převodu vykonávána stejným nebo obdobným způsobem a rozsahem,
b) činnost nespočívá zcela nebo převážně v dodávání zboží,
c) bezprostředně před převodem existuje skupina zaměstnanců, která byla záměrně
vytvořena zaměstnavatelem za účelem výhradního nebo převážného vykonávání
činnosti,
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d) činnost není zamýšlená jako krátkodobá nebo nemá spočívat v jednorázovém úkolu a
e) je převáděn majetek, popřípadě právo jeho užívání nebo požívání, je-li tento majetek
s ohledem na charakter činnosti pro její výkon zásadní, nebo je převzata podstatná část
zaměstnanců, které dosavadní zaměstnavatel používal při výkonu činnosti, závisí-li tato
činnost v podstatné míře pouze na zaměstnancích, nikoliv na majetku.
(4) Za přejímajícího zaměstnavatele se bez ohledu na právní důvod převodu a na to, zda
dochází k převodu vlastnických práv, považuje právnická nebo fyzická osoba, která je
způsobilá jako zaměstnavatel pokračovat v plnění činností dosavadního zaměstnavatele nebo v
činnosti obdobného druhu.
(5) Práva a povinnosti dosavadního zaměstnavatele vůči zaměstnancům, jejichž
pracovněprávní vztahy přede dnem nabytí účinnosti přechodu práv a povinností
z pracovněprávních vztahů zanikly, zůstávají nedotčeny, pokud jiný zákon nestanoví jinak21a).
_________________________
116)

Například § 178 odst. 1 a § 2175 odst. 2 občanského zákoníku.“.

CELEX 32001L0023
83. V § 340 se slova „nebo převodu úkolů zaměstnavatele anebo jejich části“ zrušují.
84. V § 347 odst. 3 se číslo „2“ nahrazuje číslem „4“.
85. V § 349 odst. 1 se slovo „přípravky“ nahrazuje slovem „směsmi“.
CELEX 32008R1272, 31989L0391
86. Za § 350a se vkládá nový § 350b, který zní:
„§ 350b
Pro účely tohoto zákona se jiným členským státem Evropské unie rozumí i stát, který je
smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.“.

CELEX 21994A0103(74)
87. V § 357 odst. 1 se za slova „minimální mzda (§ 111)“ vkládají slova „nebo příslušná nejnižší
úroveň zaručené mzdy (§ 112)“ a za slova „minimální mzdě“ se vkládají slova „nebo
příslušné nejnižší úrovni zaručené mzdy“.
88. § 363 zní:
„§ 363
Ustanoveními, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie, jsou § 16 odst. 2 a 3, § 30
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odst. 2, § 37 odst. 1 až 4, § 39 odst. 2 až 6, § 40 odst. 3, § 41 odst. 1 v úvodní části ustanovení
a písmena c), d), f) a g), § 47 spočívající ve slovech „nastoupí-li zaměstnankyně po skončení
mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po
kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, do práce, je zaměstnavatel
povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště“, § 51a, § 53 odst. 1 spočívající ve
slovech „Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď“ a písm. d), § 54 písm. b) spočívající ve slovech
„to neplatí v případě těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, která čerpá mateřskou
dovolenou, zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena
oprávněna čerpat mateřskou dovolenou“, § 54 písm. c) spočívající ve slovech „nejde
o zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo o zaměstnance v době čerpání rodičovské
dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou“, § 54 písm. d)
„o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou, nebo
o zaměstnance anebo zaměstnankyni, kteří čerpají rodičovskou dovolenou“, § 62 až 64, § 78
odst. 1 písm. a) až f), j), k) a m) spočívající ve slovech „průměrná týdenní pracovní doba nesmí
přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu“, ve slovech „za období nejvýše 26 týdnů po
sobě jdoucích“ a ve větě „Jen kolektivní smlouva může toto období vymezit nejvýše na 52
týdnů po sobě jdoucích.“, § 79 odst. 1, § 79a, 81, § 85 odst. 4 spočívající ve slovech „průměrná
týdenní pracovní doba naplněna ve vyrovnávacím období určeném zaměstnavatelem, nejdéle
však v období uvedeném v § 78 odst. 1 písm. m)“, § 86 odst. 3 a 4, § 88 odst. 1 a 2, § 90, 90a,
§ 92 odst. 1, 3 a 4, § 93 odst. 2 věta druhá a odst. 4, § 94, § 96 odst. 1 písm. a) body 1 a 2 a odst.
2, § 97 odst. 2 spočívající ve slovech „v případech uvedených v § 203 odst. 2 písm. a)“, § 101,
102, 103, 104, § 105 odst. 1 spočívající ve slovech „Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu
došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu“, odst. 3 písm. a), odst. 4 a 7,
§ 106 odst. 1 až 3 a odst. 4 písm. a), c), d), f) a g), § 108 odst. 2, 3, 6 a 7, § 110 odst. 1, § 113
odst. 4, § 136 odst. 2, § 191 spočívající ve slovech „Zaměstnavatel je povinen omluvit
nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného
člena domácnosti v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění a po dobu péče
o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění nebo
z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření
u poskytovatele zdravotních služeb, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu
zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat“, § 191a, 195, 196, § 197 odst. 3 věta první
spočívající ve slovech „Rodičovská dovolená podle odstavce 1 přísluší ode dne převzetí dítěte
až do dne, kdy dítě dosáhne věku 3 let“, a ve slovech „rodičovská dovolená přísluší“ a věty
druhá a třetí, § 198 odst. 1 až 4, pokud jde o rodičovskou dovolenou, § 199 odst. 1, § 203 odst.
2 písm. a), § 213 odst. 1, § 217 odst. 4, pokud jde o rodičovskou dovolenou, § 218 odst. 1, § 222
odst. 2, § 229 odst. 1 spočívající ve slovech „odborná praxe se považuje za výkon práce, za
který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat“, § 238 odst. 1 a 2, § 239, § 240 odst. 1, § 241 odst.
1 a 2, § 245 odst. 1, § 246 odst. 2 věta první, § 247, 265, 267 až 271j, § 273 odst. 2 spočívající
ve slovech „člena evropské rady zaměstnanců, člena vyjednávacího výboru“, § 276 odst. 1 věta
první a odst. 2 až 6 a 8, § 277 spočívající ve slovech „Zaměstnavatel je povinen na svůj náklad
vytvořit zástupcům zaměstnanců podmínky pro řádný výkon jejich činnosti“, § 278 odst. 1 až
3 a odst. 4 věta druhá a třetí, § 279 odst. 1 písm. a), b), e) až h) a odst. 3, § 280 odst. 1 písm. a)
až f), § 281 odst. 5, § 288 až 299, § 308 odst. 1 v úvodní části ustanovení a písmeno b), § 309
odst. 4 a 5, § 316 odst. 4 spočívající ve slovech „Zaměstnavatel nesmí vyžadovat od
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zaměstnance informace zejména o“ a písm. a), c), d), e), g) a h) a dále ve slovech „to neplatí,
jestliže je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li
tento požadavek přiměřený“, § 319, § 338 odst. 2 až 4, § 339 odst. 1 v úvodní části ustanovení,
§ 339 odst. 2, § 339a, 340, 345a, § 346b odst. 4, § 349 odst. 1, § 350 odst. 2 a § 350b.“.
89. § 363 zní:
„§ 363
Ustanoveními, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie, jsou § 16 odst. 2 a 3, § 30
odst. 2, § 37 odst. 1 až 4, § 39 odst. 2 až 6, § 40 odst. 3, § 41 odst. 1 v úvodní části ustanovení
a písmena c), d), f) a g), § 47 spočívající ve slovech „nastoupí-li zaměstnankyně po skončení
mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po
kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, do práce, je zaměstnavatel
povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště“, § 51a, § 53 odst. 1 spočívající ve
slovech „Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď“ a písm. d), § 54 písm. b) spočívající ve slovech
„to neplatí v případě těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, která čerpá mateřskou
dovolenou, zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena
oprávněna čerpat mateřskou dovolenou“, § 54 písm. c) spočívající ve slovech „nejde
o zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo o zaměstnance v době čerpání rodičovské
dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou“, § 54 písm. d)
„o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou, nebo
o zaměstnance anebo zaměstnankyni, kteří čerpají rodičovskou dovolenou“, § 62 až 64, § 78
odst. 1 písm. a) až f), j), k) a m) spočívající ve slovech „průměrná týdenní pracovní doba nesmí
přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu“, ve slovech „za období nejvýše 26 týdnů po
sobě jdoucích“ a ve větě „Jen kolektivní smlouva může toto období vymezit nejvýše na 52
týdnů po sobě jdoucích.“, § 79 odst. 1, § 79a, 81, § 85 odst. 4 spočívající ve slovech „průměrná
týdenní pracovní doba naplněna ve vyrovnávacím období určeném zaměstnavatelem, nejdéle
však v období uvedeném v § 78 odst. 1 písm. m)“, § 86 odst. 3 a 4, § 88 odst. 1 a 2, § 90, 90a,
§ 92 odst. 1, 3 a 4, § 93 odst. 2 věta druhá a odst. 4, § 94, § 96 odst. 1 písm. a) body 1 a 2 a odst.
2, § 97 odst. 2 spočívající ve slovech „v případech uvedených v § 203 odst. 2 písm. a)“, § 101,
102, 103, 104, § 105 odst. 1 spočívající ve slovech „Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu
došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu“, odst. 3 písm. a), odst. 4 a 7,
§ 106 odst. 1 až 3 a odst. 4 písm. a), c), d), f) a g), § 108 odst. 2, 3, 6 a 7, § 110 odst. 1, § 113
odst. 4, § 136 odst. 2, § 191 spočívající ve slovech „Zaměstnavatel je povinen omluvit
nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného
člena domácnosti v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění a po dobu péče
o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění nebo
z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření
u poskytovatele zdravotních služeb, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu
zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat“, § 191a, 195, 196, § 197 odst. 3 věta první
spočívající ve slovech „Rodičovská dovolená podle odstavce 1 přísluší ode dne převzetí dítěte
až do dne, kdy dítě dosáhne věku 3 let“, a ve slovech „rodičovská dovolená přísluší“ a věty
druhá a třetí, § 198 odst. 1 až 4, pokud jde o rodičovskou dovolenou, § 199 odst. 1, § 203 odst.
2 písm. a), § 213 odst. 1, § 217 odst. 4, pokud jde o rodičovskou dovolenou, § 218 odst. 1, § 222
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odst. 2, § 229 odst. 1 spočívající ve slovech „odborná praxe se považuje za výkon práce, za
který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat“, § 238 odst. 1 a 2, § 239, § 240 odst. 1, § 241 odst.
1 a 2, § 245 odst. 1, § 246 odst. 2 věta první, § 247, 265, 267 až 271j, § 273 odst. 2 spočívající
ve slovech „člena evropské rady zaměstnanců, člena vyjednávacího výboru“, § 276 odst. 1 věta
první a odst. 2 až 6 a 8, § 277 spočívající ve slovech „Zaměstnavatel je povinen na svůj náklad
vytvořit zástupcům zaměstnanců podmínky pro řádný výkon jejich činnosti“, § 278 odst. 1 až
3 a odst. 4 věta druhá a třetí, § 279 odst. 1 písm. a), b), e) až h) a odst. 3, § 280 odst. 1 písm. a)
až f), § 281 odst. 5, § 288 až 299, § 308 odst. 1 v úvodní části ustanovení a písmeno b), § 309
odst. 4 a 5, § 309a, § 316 odst. 4 spočívající ve slovech „Zaměstnavatel nesmí vyžadovat od
zaměstnance informace zejména o“ a písm. a), c), d), e), g) a h) a dále ve slovech „to neplatí,
jestliže je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li
tento požadavek přiměřený“, § 319, 319a, § 338 odst. 2 až 4, § 339 odst. 1 v úvodní části
ustanovení, § 339 odst. 2, § 339a, 340, 345a, § 346b odst. 4, § 349 odst. 1, § 350 odst. 2
a § 350b.“.
90. § 363 zní:
„§ 363
Ustanoveními, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie, jsou § 16 odst. 2 a 3, § 30
odst. 2, § 37 odst. 1 až 4, § 39 odst. 2 až 6, § 40 odst. 3, § 41 odst. 1 v úvodní části ustanovení
a písmena c), d), f) a g), § 47 spočívající ve slovech „nastoupí-li zaměstnankyně po skončení
mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po
kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, do práce, je zaměstnavatel
povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště“, § 51a, § 53 odst. 1 spočívající ve
slovech „Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď“ a písm. d), § 54 písm. b) spočívající ve slovech
„to neplatí v případě těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, která čerpá mateřskou
dovolenou, zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena
oprávněna čerpat mateřskou dovolenou“, § 54 písm. c) spočívající ve slovech „nejde
o zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo o zaměstnance v době čerpání rodičovské
dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou“, § 54 písm. d)
„o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou, nebo
o zaměstnance anebo zaměstnankyni, kteří čerpají rodičovskou dovolenou“, § 62 až 64, § 78
odst. 1 písm. a) až f), j), k) a m) spočívající ve slovech „průměrná týdenní pracovní doba nesmí
přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu“, ve slovech „za období nejvýše 26 týdnů po
sobě jdoucích“ a ve větě „Jen kolektivní smlouva může toto období vymezit nejvýše na 52
týdnů po sobě jdoucích.“, § 79 odst. 1, § 79a, 81, § 85 odst. 4 spočívající ve slovech „průměrná
týdenní pracovní doba naplněna ve vyrovnávacím období určeném zaměstnavatelem, nejdéle
však v období uvedeném v § 78 odst. 1 písm. m)“, § 86 odst. 3 a 4, § 88 odst. 1 a 2, § 90, 90a,
§ 92 odst. 1, 3 a 4, § 93 odst. 2 věta druhá a odst. 4, § 94, § 96 odst. 1 písm. a) body 1 a 2 a odst.
2, § 97 odst. 2 spočívající ve slovech „v případech uvedených v § 203 odst. 2 písm. a)“, § 101,
102, 103, 104, § 105 odst. 1 spočívající ve slovech „Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu
došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu“, odst. 3 písm. a), odst. 4 a 7,
§ 106 odst. 1 až 3 a odst. 4 písm. a), c), d), f) a g), § 108 odst. 2, 3, 6 a 7, § 110 odst. 1, § 113
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odst. 4, § 136 odst. 2, § 191 spočívající ve slovech „Zaměstnavatel je povinen omluvit
nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného
člena domácnosti v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění a po dobu péče
o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění nebo
z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření
u poskytovatele zdravotních služeb, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu
zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat“, § 191a, 195, 196, § 197 odst. 3 věta první
spočívající ve slovech „Rodičovská dovolená podle odstavce 1 přísluší ode dne převzetí dítěte
až do dne, kdy dítě dosáhne věku 3 let“, a ve slovech „rodičovská dovolená přísluší“ a věty
druhá a třetí, § 198 odst. 1 až 4, pokud jde o rodičovskou dovolenou, § 199 odst. 1, § 203 odst.
2 písm. a), § 212 odst. 1 a 4, § 213 odst. 1 a 2, § 215 odst. 1 spočívající ve slovech „a pracovalli za těchto podmínek po kratší týdenní pracovní dobu, přísluší mu dodatková dovolená v délce
odpovídající této kratší týdenní pracovní době.“, § 215 odst. 2 a 7, § 217 odst. 4, pokud jde
o rodičovskou dovolenou, § 218 odst. 1, § 222 odst. 2, § 229 odst. 1 spočívající ve slovech
„odborná praxe se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat“,
§ 238 odst. 1 a 2, § 239, § 240 odst. 1, § 241 odst. 1 a 2, § 245 odst. 1, § 246 odst. 2 věta první,
§ 247, 265, 267 až 271e, 271g až 271j, § 273 odst. 2 spočívající ve slovech „člena evropské
rady zaměstnanců, člena vyjednávacího výboru“, § 276 odst. 1 věta první a odst. 2 až 6 a 8,
§ 277 spočívající ve slovech „Zaměstnavatel je povinen na svůj náklad vytvořit zástupcům
zaměstnanců podmínky pro řádný výkon jejich činnosti“, § 278 odst. 1 až 3 a odst. 4 věta druhá
a třetí, § 279 odst. 1 písm. a), b), e) až h) a odst. 3, § 280 odst. 1 písm. a) až f), § 281 odst. 5,
§ 288 až 299, § 308 odst. 1 v úvodní části ustanovení a písmeno b), § 309 odst. 4 a 5, § 309a,
§ 316 odst. 4 spočívající ve slovech „Zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance
informace zejména o“ a písm. a), c), d), e), g) a h) a dále ve slovech „to neplatí, jestliže je pro
to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li tento
požadavek přiměřený“, § 319, 319a, § 338 odst. 2 až 4, § 339 odst. 1 v úvodní části ustanovení,
§ 339 odst. 2, § 339a, 340, 345a, § 346b odst. 4, § 349 odst. 1, § 350 odst. 2 a § 350b.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Výpověď daná podle § 51a zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Právo na dovolenou, které vzniklo přede dnem 1. ledna 2021, a čerpání této dovolené, i když
k němu dojde po 31. prosinci 2020, se řídí § 211 až 223 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění
účinném přede dnem 1. ledna 2021.
3. Právo na jednorázovou náhradu nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví
zaměstnance podle § 271f zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
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účinnosti tohoto zákona, přísluší, vznikla-li tato újma nejdříve dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.
4. Ustanovení § 309a, § 319 odst. 1 písm. c), h) a i) a § 319a zákona č. 262/2006 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se na zaměstnance zaměstnavatele z jiného
členského státu Evropské unie vyslaného k výkonu práce řidiče v silniční dopravě v rámci
nadnárodního poskytování služeb na území České republiky, vztahují ode dne nabytí
účinnosti zákona, kterým se zapracovává v souladu s čl. 3 odst. 3 směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice
96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, předpis Evropské unie.
5. Pro účely posouzení doby vyslání podle § 319a odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. se vyslání
zaměstnance k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území České
republiky, které započalo přede dnem 30. července 2020, považuje za vyslání započaté dnem
30. července 2020.
6. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, jehož účinnost nastala přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
CELEX 32018L0957

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti
Čl. III
V § 5 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona
č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona
č. 160/1995 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 424/2003 Sb.,
zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 73/2011
Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb. a zákona č. 267/2014 Sb., se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod
čarou č. 77 zní:
„(6) Do vyměřovacího základu zaměstnance, kterému podle zákoníku práce nepřísluší
náhrada mzdy nebo platu za dovolenou v rozsahu, ve kterém mu tato náhrada přísluší podle
právních předpisů členského státu Evropské unie, do něhož byl zaměstnanec vyslán77),
se zahrnuje náhrada mzdy nebo platu za dovolenou ve výši, v jaké by příslušela tato náhrada za
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dovolenou podle zákoníku práce, i když nebyla zaměstnavatelem zúčtována; je-li náhrada mzdy
nebo platu za dovolenou příslušející podle právních předpisů členského státu vyšší než tato
náhrada, která by příslušela podle zákoníku práce, zahrnuje se do vyměřovacího základu
zaměstnance též rozdíl mezi těmito náhradami, a to v tom kalendářním měsíci, v němž byla
výše tohoto rozdílu zjištěna.
________________________
77)

§ 222a zákoníku práce.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Čl. IV
V § 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona
č. 10/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona
č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 118/2000 Sb.,
zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005
Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb.,
zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákonného opatření
Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 200/2015 Sb. a zákona č. 145/2017
Sb., se doplňuje odstavec 13, který včetně poznámky pod čarou č. 56 zní:
„(13) Do vyměřovacího základu zaměstnance, kterému podle zákoníku práce nepřísluší
náhrada mzdy nebo platu za dovolenou v rozsahu, ve kterém mu tato náhrada přísluší podle
právních předpisů členského státu Evropské unie, do něhož byl zaměstnanec vyslán56),
se zahrnuje náhrada mzdy nebo platu za dovolenou ve výši, v jaké by příslušela tato náhrada za
dovolenou podle zákoníku práce, i když nebyla zaměstnavatelem zúčtována; je-li náhrada mzdy
nebo platu za dovolenou příslušející podle právních předpisů členského státu vyšší než tato
náhrada, která by příslušela podle zákoníku práce, zahrnuje se do vyměřovacího základu
zaměstnance též rozdíl mezi těmito náhradami, a to v tom kalendářním měsíci, v němž byla
výše tohoto rozdílu zjištěna.
________________________
56)

§ 222a zákoníku práce.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o vojácích z povolání
Čl. V
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Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona
č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb.,
zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008
Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 122/2012 Sb.,
zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016
Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 263/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb. a zákona
č. 32/2019 Sb., se mění takto:
1.

V § 28 odst. 1 větě třetí se za slova „zájem služby se pro účely této hlavy“ vkládají slova
„a hlavy V“.

2.

§ 32 až 35 včetně nadpisů znějí:
„§ 32
Řádná dovolená a její poměrná část

(1) Vojákovi, u kterého je předpoklad, že za nepřetržitého trvání služebního poměru bude
konat v příslušném kalendářním roce službu po dobu 52 týdnů v rozsahu základní týdenní doby
služby, náleží řádná dovolená v délce stanovené základní týdenní doby služby vynásobené
výměrou dovolené, jejíž výměra činí 6 týdnů v kalendářním roce. Vojákovi, kterému byla
stanovena kratší týdenní doba služby, náleží řádná dovolená, která odpovídá této kratší týdenní
době služby.
(2) Vojákovi, kterému nevznikl nárok na řádnou dovolenou podle odstavce 1, avšak konal
v příslušném kalendářním roce službu nepřetržitě alespoň po dobu 4 týdnů v rozsahu základní
týdenní doby služby nebo kratší týdenní doby služby, náleží poměrná část řádné dovolené.
Poměrná část řádné dovolené činí za každou odslouženou základní týdenní dobu služby
v příslušném kalendářním roce jednu dvaapadesátinu řádné dovolené, na kterou má voják
v příslušném kalendářním roce nárok.
(3) Dojde-li u vojáka v průběhu příslušného kalendářního roku ke změně délky týdenní
doby služby, náleží mu za tento rok řádná dovolená v poměru, který odpovídá délce
jednotlivých období s rozdílnou délkou týdenní doby služby.
(4) Pro účely řádné dovolené se za výkon služby nepovažuje doba zameškaná neschopností
ke službě pro nemoc nebo úraz a rodičovskou dovolenou, s výjimkou rodičovské dovolené, po
kterou se vojákovi poskytuje peněžitá pomoc podle jiného právního předpisu, a dalším
služebním volnem pro důležité osobní překážky ve službě přesahující v souhrnu dvacetinásobek
stanovené základní týdenní doby služby v kalendářním roce. To neplatí a za neodsloužené se
tyto překážky ve službě považují v celém rozsahu, pokud mimo tyto překážky ve službě voják
během kalendářního roku neodsloužil alespoň dvanáctinásobek stanovené základní týdenní
doby služby nebo dvanáctinásobek kratší týdenní doby služby.
(5) Pro účely řádné dovolené se za výkon služby v celém rozsahu považuje a do limitu
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podle odstavce 4 se nezapočítává
a) doba čerpání mateřské dovolené,
b) doba, po kterou voják čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je vojákyně
oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,
c) doba dočasné neschopnosti k výkonu služby, která vznikla v důsledku služebního úrazu
nebo nemoci z povolání,
d) doba dalšího služebního volna uděleného z důvodu poskytování dlouhodobé péče
v případech podle zákona o nemocenském pojištění.
(6) Byl-li vojákovi přerušen služební poměr z důvodu výkonu veřejné funkce, je povinen
mu dovolenou nebo její část poskytnout ten, pro koho voják funkci vykonává. Tato osoba je
povinna mu poskytnout též tu část řádné dovolené, kterou nevyčerpal před přerušením
služebního poměru. Splnění podmínek pro vznik nároku na řádnou dovolenou se přitom
posuzuje vcelku za dobu před i po přerušení služebního poměru.
(7) Řádná dovolená se zaokrouhluje na celé hodiny nahoru.
§ 33
Čerpání řádné dovolené
(1) Čerpání řádné dovolené je nadřízený povinen vojákovi určit tak, aby voják řádnou
dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém mu nárok na řádnou dovolenou vznikl,
ledaže v tom nadřízenému brání překážky ve službě na straně vojáka nebo důležitý zájem
služby. Čerpání řádné dovolené může být určeno vojákovi v několika částech, z nichž alespoň
jedna musí činit nejméně 14 dnů vcelku. Den nástupu řádné dovolené musí nadřízený vojákovi
určit nejméně 14 dnů předem; tato lhůta se může zkrátit, jestliže s tím voják souhlasí. Nástup
řádné dovolené se může na žádost vojáka změnit.
(2) S přihlédnutím k oprávněným zájmům vojáka lze na základě jeho písemné žádosti část
řádné dovolené, na kterou mu vznikl nárok v příslušném kalendářním roce a která přesahuje 4
týdny, převést do následujícího kalendářního roku.
(3) Nadřízený nemůže určit čerpání řádné dovolené na dobu, kdy je voják uznán
neschopným ke službě pro nemoc nebo úraz, ani na dobu mateřské nebo rodičovské dovolené.
Na dobu trvání ostatních důležitých osobních překážek ve službě může nadřízený určit vojákovi
čerpání řádné dovolené jen na jeho žádost.
(4) Vyžaduje-li to důležitý zájem služby, může nadřízený změnit vojákovi původní určený
nástup řádné dovolené nebo ho z řádné dovolené odvolat; voják má nárok na náhradu nákladů,
které mu tím vznikly. Voják je v tomto případě povinen upozornit nadřízeného na rozsah těchto
nákladů.
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(5) Požádá-li vojákyně o poskytnutí řádné dovolené tak, aby řádná dovolená navazovala
bezprostředně na konec mateřské dovolené, a voják o poskytnutí řádné dovolené tak, aby
navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena
oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je služební orgán povinen jejich žádosti vyhovět.
(6) Nemůže-li být řádná dovolená vyčerpána podle odstavce 1 nebo byla-li její část
převedena podle odstavce 2, je nadřízený povinen určit ji vojákovi tak, aby byla vyčerpána
nejpozději do konce následujícího kalendářního roku, není-li v odstavci 8 stanoveno jinak.
(7) Není-li čerpání řádné dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího
kalendářního roku po roce, ve kterém vojákovi nárok na řádnou dovolenou vznikl, má právo
určit čerpání řádné dovolené voják. Čerpání řádné dovolené je voják povinen písemně oznámit
nadřízenému alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne s nadřízeným na jiné době oznámení.
Pokud voják neurčil čerpání řádné dovolené do konce následujícího kalendářního roku po roce,
ve kterém mu nárok na řádnou dovolenou vznikl, nárok na tuto dovolenou mu zaniká. To neplatí
v případech uvedených v odstavci 8.
(8) Nemůže-li být řádná dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku
proto, že voják byl uznán dočasně služby neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo
rodičovské dovolené, je nadřízený povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto
překážek ve službě.
(9) Čerpání řádné dovolené může služební orgán vojákovi výjimečně určit v rozsahu
kratším, než činí délka směny, nejméně však v délce její jedné poloviny, nejde-li o zbývající
část nevyčerpané řádné dovolené, která je kratší než polovina směny.
§ 34
Přerušení řádné dovolené
(1) Byl-li voják v době čerpání řádné dovolené uznán dočasně služby neschopným nebo
ošetřuje-li nemocného člena rodiny, řádná dovolená se mu přerušuje; to neplatí, určil-li
nadřízený čerpání řádné dovolené na dobu ošetřování nemocného člena rodiny na žádost
vojáka. Řádná dovolená se přerušuje také nástupem mateřské a rodičovské dovolené.
(2) Připadne-li v době řádné dovolené vojáka svátek na den, který je jinak jeho obvyklým
dnem služby, nezapočítává se mu do řádné dovolené; to neplatí v případě, kdy voják by byl
jinak povinen v den svátku konat službu a čerpání řádné dovolené mu bylo určeno pouze na
tento den. Určil-li nadřízený vojákovi náhradní volno za službu konanou nad základní týdenní
dobu služby nebo za službu ve svátek anebo volno tak, že by připadlo do doby řádné dovolené,
je povinen určit mu náhradní volno nebo volno na jiný den.

§ 35
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Krácení řádné dovolené
(1) Nadřízený může řádnou dovolenou krátit za neomluveně zameškanou dobu služby, a
to o počet neomluveně zameškaných hodin; neomluvená zameškání kratších částí služby lze
sčítat.
(2) Řádná dovolená, na kterou vznikl nárok v příslušném kalendářním roce, se krátí pouze
z důvodů, které vznikly v tomto roce.
(3) Při krácení řádné dovolené musí být vojákovi, jehož služební poměr trval po celý
kalendářní rok, poskytnuta řádná dovolená alespoň v délce 2 týdnů.“.
3. V § 68j odstavec 7 zní:
„(7) Vojákovi náleží při zániku služebního poměru služební plat za nevyčerpanou řádnou
dovolenou, na kterou mu vznikl nárok v kalendářním roce zániku služebního poměru, a za
nevyčerpanou řádnou dovolenou převedenou podle § 33 odst. 2 a 8. Služební plat za
nevyčerpanou řádnou dovolenou náleží ve výši průměrného služebního platu zjištěného podle
§ 68r pro den zániku služebního poměru.“.
Čl. VI
Přechodné ustanovení
Právo na dovolenou, které vzniklo přede dnem 1. ledna 2021, a čerpání této dovolené,
i když k němu dojde po 31. prosinci 2020, se řídí § 32 až 35 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění
účinném přede dnem 1. ledna 2021.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. VII
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona
č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb.,
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005
Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,
zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb.,
zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona
č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb.,
zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011
Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012
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Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb.,
zákona č. 136/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2014 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 203/2015 Sb.,
zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 137/2016
Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 183/2017
Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona
č. 327/2017 Sb., zákona č. 176/2019 Sb. a zákona č. 210/2019 Sb., se mění takto:

1.

V poznámce pod čarou č. 1 se věty „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze
dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze dne
23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného
zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání
a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky.“ zrušují.

2.

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění
směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.“.
CELEX 32018L0957

3.

V § 3 odst. 1 písm. c) úvodní části ustanovení a v § 5a se slova „1 a 2“ nahrazují slovy
„1 a 3“.
CELEX 31996L0071, 32014L0067

4.

V § 14 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „; splněním této povinnosti nejsou dotčeny
povinnosti těchto osob podle § 87 odst. 2 až 4“.
CELEX 32014L0067

5.

V § 14 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Zaměstnanec, který byl dočasně přidělen svým zaměstnavatelem, jenž je oprávněn
v souladu s právními předpisy jiného členského státu Evropské unie zprostředkovávat
zaměstnání, k výkonu práce u uživatele usazeného v tomto nebo jiném členském státě
Evropské unie, a který byl dále vyslán v rámci nadnárodního poskytování služeb18) na území
České republiky, se považuje za vyslaného na území České republiky svým
zaměstnavatelem, s nímž uzavřel pracovněprávní vztah.“.
CELEX 32018L0957
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.
6.

Poznámky pod čarou č. 17 a 18 znějí:
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„17) Čl. 49 Smlouvy o fungování Evropské unie.
18)
Čl. 56 Smlouvy o fungování Evropské unie.“.
7.

V § 87 odst. 1 se slova „a j) až s)“ nahrazují slovy „, j) a l) až s)“.

CELEX 31996L0071, 32014L0067
8.

V § 87 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Nastoupí-li k výkonu práce na území České republiky zaměstnanec vyslaný v rámci
nadnárodního poskytování služeb18) zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu
Evropské unie, je jeho zaměstnavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat
příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce České republiky, a to nejpozději v den nástupu
tohoto zaměstnance k výkonu práce. Zaměstnavatel uvedený ve větě první může do uplynutí
12 měsíců od zahájení poskytování služby vyslaným zaměstnancem na území České
republiky podat krajské pobočce Úřadu práce České republiky písemné
oznámení s uvedením důvodů a identifikace právnické nebo fyzické osoby, která uzavřela
smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě byl zaměstnanec vyslán na
území České republiky svým zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státě Evropské
unie v rámci nadnárodního poskytování služeb, a o tom, že doba poskytování služeb na
území České republiky přesáhne 12 měsíců. Pro účely posouzení lhůty uvedené ve větě
druhé se v případě nahrazení zaměstnance uvedeného ve větě první jiným zaměstnancem
vyslaným k výkonu práce v rámci plnění stejného pracovního úkolu107) na stejném místě
jednotlivé doby vyslání sčítají.“.
Poznámka pod čarou č. 107 zní:
„107) § 319a odst. 3 zákoníku práce.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
CELEX 32018L0957

9.

V § 87 odst. 3 se za slovo „informace“ vkládají slova „podle odstavce 1 a odstavce 2 věty
první“.
CELEX 32014L0067, 32018L0957

10. V § 87 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a odstavci 2 větě první; tuto povinnost
zaměstnavatel nemá, skončilo-li zaměstnání nebo výkon práce na území České republiky
těchto osob dnem původně zaměstnavatelem oznámeným“.
CELEX 32014L0067
11. V § 95 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „, pokud tento zákon nestanoví jinak“.
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12. V § 98 písm. k) se za slova „v rámci“ vkládá slovo „nadnárodního“.
13. V § 102 odst. 3 se text „§ 87 odst. 1“ nahrazuje slovy „§ 87 odst. 2 nebo § 95 odst. 1“ a slovo
„vést“ se nahrazuje slovy „mít v místě pracoviště“.
CELEX 31996L0071, 32014L0067
14.

V § 102 odst. 4 se slova „na území České republiky tohoto cizince“ nahrazují slovy „tohoto
cizince na území České republiky“.
CELEX 31996L0071, 32014L0067

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o inspekci práce
Čl. VIII
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., zákona
č. 264/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 294/2008 Sb.,
zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb.,
zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona
č. 93/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb.,
zákona č. 327/2017 Sb. a zákona č. 176/2019 Sb., se mění takto:
1.

V § 4 odst. 1 písm. i) a j) a v § 5 odst. 1 písm. l) se slova „, správních deliktech“ zrušují.

2.

V § 4 odst. 1 se písmeno k) včetně poznámky pod čarou č. 9a zrušuje.
Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno k).

3.

V § 4 odst. 2 písm. f) se slova „vyplývají z § 308 a 309“ nahrazují slovy „vyplývají z § 307b
až 309“.

4.

V § 4 odst. 2 písm. i) větě první se za slovo „podmínkách“ vkládají slova „podle § 319 odst.
1 až 3 a § 319a zákoníku práce“.
CELEX 32018L0957

5.

V § 5 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až n) se označují jako písmena d) až m).
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6.

V § 5 odst. 1 se písmeno l) zrušuje.
Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno l).

7.

V § 7 odst. 1 písm. f) bodě 2 se slova „práce přesčas vykonávané podle § 93a zákoníku
práce,“ zrušují.

8.

V nadpisu části čtvrté se slova „A SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH OSOB“
zrušují.

9.

V části čtvrté se za nadpis části čtvrté vkládá označení a nadpis hlavy I, které znějí:
„HLAVA I
Přestupky fyzických osob“.

10.

Nadpis nad označením § 9a se zrušuje.

11.

V § 16 odst. 1 a v § 29 odst. 1 se za slova „kalendářní rok“ vkládají slova „nebo její
poměrné části“ a slova „k dovolené za odpracované dny,“ a slova „nebo další dovolené“
se zrušují.

12.

V § 20a odst. 1 písm. c) a v § 33a odst. 1 písm. c) se za číslo „309“ vkládají slova „nebo
309a“.

13.

V části čtvrté se za § 22 vkládá označení a nadpis hlavy II, které znějí:
„HLAVA II
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob“.

14.

Nadpis nad označením § 22a se zrušuje.

15.

V § 22a odst. 1, § 23 odst. 1, § 24 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 25 odst. 1 úvodní části
ustanovení, § 26 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 27 odst. 1, § 28 odst. 1 úvodní části
ustanovení, § 29 odst. 1, § 30 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 31 odst. 1 úvodní části
ustanovení, § 32 odst. 1, § 33 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 34 odst. 1 se za slovo
„Právnická“ vkládají slova „nebo podnikající fyzická“ a slova „správního deliktu“ se
nahrazují slovem „přestupku“.
CELEX 32010L0018

16.

V § 22a odst. 2, § 23 odst. 2, § 24 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 25 odst. 2 úvodní části
ustanovení, § 26 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 27 odst. 2, § 28 odst. 2 úvodní části
ustanovení, § 29 odst. 2, § 30 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 31 odst. 2 úvodní části
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ustanovení, § 32 odst. 2, § 33 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 34 odst. 2 se slova
„správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.
17.

V § 22a odst. 2, § 24a odst. 2 a v § 33a odst. 2 se slova „se uloží pokuta“ nahrazují slovy
„lze uložit pokutu“.

18.

V nadpisech § 23 a 24 a § 25 až 33 se slova „Správní delikty právnických“ nahrazují
slovy „Přestupky právnických a podnikajících fyzických“.

19.

V nadpisu § 34 se slova „Správní delikt“ nahrazují slovem „Přestupek“.

20.

V části čtvrté se za § 34 vkládá označení a nadpis hlavy III, které znějí:
„HLAVA III
Společná ustanovení o přestupcích“.

21.

Nadpis nad označením § 35 se zrušuje.

22.

§ 35 zní:
„§ 35

Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává inspektorát; jestliže kontrolu
vykonal úřad, projednává přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni úřad.“.
23.

§ 36 se zrušuje.

ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
Čl. IX
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2020, s výjimkou ustanovení
a) čl. I bodů 63, 67, 68, 70 a 89, čl. II bodů 4 a 5, čl. VII a čl. VIII bodů 4 a 12, která nabývají
účinnosti dnem 30. července 2020, a
b) čl. I bodů 34 až 51, 53 až 57, 66, 69, 71, 84 a 90, čl. II bodů 2 a 3, čl. III až VI a čl. VIII
bodu 11, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021.
CELEX 32018L0957
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Obecná část

A) Zhodnocení platného právního stavu
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“), který nabyl účinnosti dnem
1. ledna 2007, byl již mnohokrát novelizován. Zpočátku šlo jen o změny menšího rozsahu, větší
změny zákoníku práce přinesl zákon č. 362/2007 Sb., označovaný jako technická novela.
Zásadní změny pak přinesl nález Ústavního soudu ze dne 12. března 2008, vyhlášený ve Sbírce
zákonů pod č. 116/2008, který vymezil vztah občanského zákoníku a zákoníku práce
na principu subsidiarity. Zákon č. 365/2011 Sb. pak reagoval na uvedený nález Ústavního
soudu a stanovil podpůrnou působnost občanského zákoníku vůči zákoníku práce a základní
zásady pracovněprávních vztahů. Další významné změny zákoníku práce pak přinesl zákon
č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace
soukromého práva, a který upravil některé specifické pracovněprávní instituty odchylně
od občanského zákoníku. Zákon č. 310/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb.,
o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, upravil
novou překážku v práci na straně zaměstnance, kterou je dlouhodobá péče, zajistil ochranu
pečujících osob před výpovědí, dobu péče pro účely dovolené považuje za výkon práce
a zajišťuje po skončení péče návrat na původní práci a pracoviště. Zákon č. 32/2019 Sb., kterým
se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony, s účinností od 1. 7. 2019 zrušuje karenční dobu.
V souladu s Programovým prohlášením vlády, s Koncepcí rodinné politiky a požadavky praxe
se navrhuje v zákoníku práce upravit nový právní institut tzv. sdíleného pracovního místa. Jedná
se o novou formu flexibilního režimu práce, která by měla přispět k lepšímu sladění rodinného
a pracovního života zaměstnanců a vytvořit podmínky pro větší zapojení zaměstnanců
s kratšími pracovními úvazky do pracovního procesu.
Současná právní úprava dovolené v zákoníku práce, byť v zásadě konstantní a řadu desítek let
v praxi aplikovaná, vykazuje některé dobře známé, avšak dlouhodobě trpěné nedostatky, které
způsobují nedůvodné rozdíly při stanovení délky dovolené a při jejím čerpání mezi zaměstnanci
v rozdílných režimech rozvržení pracovní doby do směn (především při jejím nerovnoměrném
rozvržení nebo při kratší pracovní době rozvrhované na menší než obvyklý počet pracovních
dnů v týdnu). K tomu navíc zejména v poslední době přistupuje trend podporující lepší
provázanost pracovního a osobního života zaměstnance cestou rozšiřování dosavadních
a zavádění nových flexibilních forem práce (např. práce v kratší pracovní době, práce konaná
zaměstnancem mimo pracoviště zaměstnavatele – homeworking, teleworking, kdy si
zaměstnanec rozvrhuje pracovní dobu sám, nebo návrh právní úpravy sdíleného pracovního
místa, kde si pracovní dobu budou rozvrhovat sami zaměstnanci sdílející totéž pracovní místo).
Zaměstnanci, kteří si pracovní dobu rozvrhují sami, mohou tak odpracovat svoji týdenní
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pracovní dobu i v některých extrémně kratších směnách (např. dvouhodinových), čímž při
tomto pravidelném rozvrhu získají podle současné právní úpravy větší počet odpracovaných
dní i pro účely dovolené (např. desetihodinovou kratší týdenní pracovní dobu by pravidelně
jeden zaměstnanec odpracoval v pěti směnách, jiný ve dvou, přičemž týden dovolené v prvém
případě by znamenal 5 dní dovolené, ve druhém pouze dva). Jak je vidět, i zde současná právní
úprava dovolené „selhává“, a proto zavádění opatření k většímu provázání pracovního
a rodinného života, například ve formě sdíleného pracovního místa, musí být provázeno
změnou koncepce dovolené, kdy oba v příkladu uvedení zaměstnanci budou pak mít právo při
stejné týdenní pracovní době na stejný počet hodin dovolené odpovídající této pracovní době
bez ohledu na rozvržení této pracovní doby do směn.
Existující problémy tedy vyplývají především z faktu, že výměra dovolené v týdnech musí být
prakticky ve všech případech přepočtena na „pracovní dny dovolené“ připadající na týden
dovolené v příslušném kalendářním roce, přičemž není zohledněna délka směn připadajících
na tyto jednotlivé dny (příklad – 1 den dovolené vyčerpá zaměstnanec vždy, ať mu připadne
na tento den směna šestihodinová, osmihodinová nebo dvanáctihodinová, rozdíl se může
projevit pouze ve výši náhrady mzdy za dovolenou). Při čerpání dovolené v konkrétních
případech dochází k tomu, že i při stejně dlouhé týdenní pracovní době jeden zaměstnanec z ní
neodpracuje z důvodu čerpání dovolené více hodin, druhý zaměstnanec méně, přičemž ale oba
vyčerpají stejný počet dní dovolené. Přitom za výkon práce se považuje jak doba skutečně
odpracovaná, tak i doba čerpání dovolené. Stejný problém a ze stejného důvodu vzniká
i při plnění základních podmínek pro vznik práva na dovolenou odpracováním alespoň 60,
popř. 21 dnů (směn) v kalendářním roce.
Z výše uvedeného jasně vyplývá, že jako odpovídající jednotka času je den dovolené jednotkou
nevěrohodnou a nedostatečnou. Je tomu tak právě proto, že počet zaměstnancem
odpracovaných dnů (směn) v příslušném kalendářním roce, a to bez rozlišení délky
jednotlivých směn, zásadně ovlivňuje délku jeho dovolené v pracovních dnech.
V současné době je dále třeba dosáhnout transpozice (transpoziční lhůta do 30. 7. 2020)
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se
mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (dále jen
„Směrnice“).
Předmětná směrnice byla přijata na unijní úrovni mimo jiné s ohledem na dlouhou dobu trvání
některých vyslání, přičemž v případě vyslání na dobu delší než dvanáct měsíců by měly
hostitelské členské státy zajistit, aby podniky vysílající pracovníky na jejich území zaručily
těmto pracovníkům dodatečný soubor pracovních podmínek, které jsou povinně použitelné
na pracovníky v členském státě, ve kterém je práce vykonávána. Proto Směrnice nově zavádí
rozlišení mezi tzv. krátkodobým vysláním do 12, resp. 18 měsíců a tzv. dlouhodobým vysláním,
přičemž jejich rozlišení má zásadní vliv na okruh práv zaměstnance dlouhodobě vyslaného
na území České republiky. Zákoník práce oproti Směrnici neobsahuje ochranu dlouhodobě
vyslaných zaměstnanců z hlediska srovnání jejich pracovních podmínek s pracovními
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podmínkami zaměstnanců obecně podle tohoto zákona, nýbrž jim přiznává jen katalog
pracovních podmínek uvedených v § 319 odst. 1.
Z hlediska zákona o zaměstnanosti doposud sice nebylo nutné posuzovat dobu trvání vysílání
zaměstance v rámci nadnárodního poskytování služeb, avšak nyní bude nutné umožnit tomuto
zaměstnavateli, aby mohl Úřadu práce České republiky podat odůvodněné oznámení za účelem
prodloužení režimu tzv. krátkodobého vyslání, a to až na 18 kalendářních měsíců.
Z tohoto důvodu budou v zákoně o zaměstnanosti ukotvena pravidla, podle kterých bude
předmětné oznámení podáváno (zejména stran způsobu a náležitostí podání). Rovněž bude
nutné ukotvit způsob posuzování doby vyslání zaměstnanců v případě, že zaměstnavatel
nahrazuje vyslaného zaměstnance jiným vyslaným zaměstnancem, který koná nebo bude konat
práci stejného druhu na stejném místě. V takovém případě bude za jedno vyslání považována
celková doba vyslání jednotlivých dotčených vyslaných zaměstnanců.
Dále Směrnice zpřesňuje podmínky vyslání agenturami práce, na což je potřeba v rámci zákona
o zaměstnanosti též reagovat.
Pokud jde o informační povinnosti uživatele vůči agentuře práce, stávající úprava zákoníku
práce ve spojení se zákonem 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů,
obsahuje informační povinnost na straně uživatele, která odpovídá Směrnicí stanovené
povinnosti informovat agenturu práce o pracovních a mzdových podmínkách u uživatele.
V zákoníku práce však není v rozporu se Směrnicí v současné době výslovně upravena
povinnost uživatele vůči agentuře práce, která k němu dočasně přidělila zaměstnance k výkonu
práce, v dostatečném předstihu informovat o tom, že tohoto zaměstnace vyšle k výkonu práce
v rámci nadnárodního poskytování služeb (tzv. double posting) o tomto vyslání a zahájení
výkonu práce vyslaného zaměstnance.
Směrnice rozšiřuje poskytování odměny za práci na všechny povinné složky mzdy nebo platu
vyplácené v souvislosti s vysíláním zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb
a dále rozšiřuje povinnosti zaměstnavatele o povinnost poskytovat vyslanému zaměstnanci
náhrady cestovních výdajů při cestách konaných za účelem výkonu práce nebo v souvislosti
s ním ve smyslu §152 zákoníku práce. Obojí bude třeba promítnout do české právní úpravy,
která oproti Směrnici vychází pouze z úrovně minimální mzdy, resp. příslušné úrovně zaručené
mzdy a nezahrnuje sem rovněž ani poskytování náhrady cestovních výdajů při cestách
v souvislosti s výkonem práce.
Z důvodu transpozice článku 1 bodu 1 písm. c) bodů i) a ii) Směrnice [revidovaný čl. 1 odst. 3
písm. c) směrnice 96/71/ES] je také nutné jednoznačně určit vysílající subjekt v případech
nadnárodního vysílání agenturních zaměstnanců, kteří vykonávají závislou práci v rámci
nadnárodně poskytované služby uživatelem.
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Třebaže současné české pracovní právo v České republice nestanoví podmínky pro poskytnutí
ubytování zaměstnanci ze strany zaměstnavatele v případě zajišťování ubytování
zaměstnavatelem na jeho náklady, platí v tomto případě obecné odpovědnostní vztahy dle
soukromého práva a obecné právní předpisy ukotvující podmínky ubytování (viz smlouva
o ubytování podle § 2326 – 2331 občanského zákoníku), tj. ve smyslu požadovaného standardu.
Současně je třeba zohlednit obecné předpisy stavebního práva, vedle stavebního zákona tedy
především vyhlášku č. 268/2006 Sb. Skutečností nicméně je, že požadavek explicitní úpravy
ve smyslu čl. 1 odst. 2 Směrnice ČR v současnosti nenaplňuje. (Podrobněji viz též část
V. materiálu - Shrnutí závěrečné zprávy RIA (bod 1.2, II. 2.2.2., atd.).
Z důvodu naplnění podmínky již stanovené v čl. 1 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu
a Rady 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, který stanovuje,
že podnikům usazeným ve třetím státě nesmí být poskytováno lepší zacházení než podnikům
usazeným v některém členském státě, bude nutné přenést informační a evidenční povinnosti
vyplývající ze zákona o zaměstnanosti, které doposud musela plnit tuzemská přijímající fyzická
nebo právnická osoba, na zahraničního zaměstnavatele (tedy také zaměstnavatele usazeného
v tzv. třetím státě) vysílajícího své zaměstnance k výkonu práce k právnické nebo fyzické osobě
na území České republiky. V této souvislosti dojde ke zpřesnění povinnosti uchovávat v místě
pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu, která bude nově
vztažena na všechny zahraniční zaměstnavatele vysílající své zaměstnance k výkonu práce
k právnické nebo fyzické osobě na území České republiky. Obdobně tomu bude v případě
povinnosti vést evidenci vybraných údajů o zaměstnancích, kteří byli vysláni
v rámci nadnárodního poskytování služeb. Navrhuje se, aby tuto evidenci vedl vysílající
zaměstnavatel, a to na pracovišti v České republice.
Směrnice v čl. 1 odst. 2 písm. a) ukotvuje povinnost České republiky na jediných celostátních
oficiálních internetových stránkách zveřejnit aktuální a přesné informace o pracovních
podmínkách aplikovatelných na vyslané pracovníky, a to včetně všech povinných složek
odměny podle národních právních předpisů a aplikovatelných kolektivních smluv. Uvedená
úprava je promítnuta do současného znění § 4 odst. 2 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci
práce, ve znění pozdějších předpisů, když stanoví, že Státní úřad inspekce práce poskytuje
na svých internetových stránkách v českém jazyce a v dalších jazycích nejčastěji používaných
dočasně vysílanými zaměstnanci aktuální informace o pracovních podmínkách zaměstnanců
vyslaných k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb. Tyto informace úřad
zpřístupní i jinými vhodnými způsoby, a na žádost osoby se zdravotním postižením také
v podobě, v níž se s nimi tato osoba může seznámit. Legislativní formulace předmětné
povinnosti je pojata obecněji, avšak je fakticky realizována prostřednictvím internetových
stránek tohoto úřadu (www.suip.cz), na kterých jsou konkrétní, přesné a aktuální informace
zveřejněny. Pokud by uvedená informační povinnost nebyla Státním úřadem inspekce práce
řádně zajištěna, pak tato skutečnost může dle intenzity porušení právních předpisů představovat
okolnost dle § 37 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění
pozdějších předpisů. V uvedeném případě by bylo možno uvažovat také o upuštění od uložení
správního trestu v případě vysílajícího subjektu, který porušil právní předpis v důsledku
nesplnění shora uvedené informační povinnosti České republiky.
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V článku 1 odst. 2 písm. c) Směrnice jsou novelizovány druhý a třetí pododstavec odstavce 8
článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci
poskytování služeb. Jelikož nedošlo ke změně definice tzv. kolektivních smluv či rozhodčích
nálezů, které byly prohlášeny za všeobecně použitelné, má zákonodárce stále za to, že se
v prvním pododstavci takto definované kolektivní smlouvy v České republice nevyskytují,
a proto stále, jako je tomu i u dosavadní právní úpravy, bude platit, že vyslaný zaměstnanec
obecně (tedy pokud nepůjde o specifický případ vyslání agenturního zaměstnance) nebude mít
nárok na pracovní podmínky stanovené v kolektivních smlouvách vyššího stupně nebo
v rozšířených kolektivních smlouvách vyššího stupně, neboť tyto nadále nebude možno
považovat za všeobecně použitelné ve smyslu definice uvedené v článku 3 odstavci 8 prvním
pododstavci revidované směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.
V souvislosti s rozšířením působnosti Směrnice na odvětví silniční dopravy, k němuž má dojít
na základě plánované změny Směrnice Evropského paramentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15.
března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS)
č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení
směrnice Rady 88/599/EHS (Text s významem pro EHP; dále jen „Směrnice 2006/22/ES“)
bude třeba promítnout tuto skutečnost do právní úpravy ČR.
Přehled stávajících právních předpisů pro oblast vysílání zaměstnanců v gesci
Ministerstva práce a sociálních věcí




Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Další navrhované změny vycházejí z požadavků sociálních partnerů, potřeb praxe, z judikatury
českých soudů i Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SD EU“).

B) Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
V právní úpravě sdíleného pracovního místa se navrhuje v rámci větší flexibility
pracovněprávních vztahů s cílem sladění rodinného a pracovního života umožnit, aby si
nejméně dva zaměstnanci se stejným druhem práce a se sjednanou kratší pracovní dobou mohli
sami po předchozí dohodě se zaměstnavatelem rozvrhovat na tzv. sdíleném pracovním místě
pracovní dobu ve vzájemné spolupráci podle svých osobních potřeb a mohli se tak v rozsahu
jejich pracovního úvazku (tzn. v rozsahu jejich sjednané kratší pracovní doby) střídat
při výkonu práce.
V oblasti dovolené se kromě dílčích změn reagujících na potřeby praxe především pokud jde
o umožnění převodu části nevyčerpané dovolené do následujícího kalendářního roku, se
navrhuje zásadní změna v podmínkách vzniku práva na dovolenou i při jejím čerpání; v zásadě
dochází k opuštění principu dovolené za odpracované dny a následného krácení dovolené pro
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omluvenou nepřítomnost zaměstnance v práci, přičemž vznik práva zaměstnance na dovolenou
je založen na jím odpracované stanovené nebo sjednané kratší týdenní pracovní době, od níž
se též odvozuje i délka dovolené. Návrh nové koncepce dovolené tak usiluje o přesnější (a také
spravedlivější) vyjádření této určující jednotky, a to přeměnou dosavadního dne na hodiny
odpovídající stanovené nebo kratší týdenní pracovní době konkrétního zaměstnance. Jen tak
může být dosaženo srovnatelné báze mezi zaměstnanci se stejnou týdenní pracovní dobou, a to
bez ohledu na její rozvržení do směn. Současně je při stanovení dovolené akcentován princip
zásluhovosti jednotlivých zaměstnanců na odpracované době vyjádřený počtem skutečně
odpracovaných násobků jejich týdenní pracovní doby v příslušném kalendářním roce.
Další navrhovanou změnou je snížení administrativní náročnosti zaměstnavatelů zrušením
povinnosti zaměstnavatele vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání v případě ukončení
dohody zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce s výjimkou těch, u kterých
je prováděn výkon rozhodnutí srážkami z dohody o provedení práce nebo kteří byli účastni
nemocenského pojištění podle § 7a zákona o nemocenském pojištění.
Navrhuje se též změna v poskytování náhrady mzdy za dovolenou u zaměstnanců vyslaných
do jiného členského státu Evropské unie v rámci nadnárodního poskytování služeb, jimž vznikl
nárok na náhradu (odměnu) za dovolenou za práci ve státě, v němž tuto náhradu (odměnu)
poskytuje tzv. dovolenková pokladna.
V souvislosti se změnami na trhu práce a ekonomickým vývojem dochází v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci k významným změnám v rámci jednotlivých odvětví. V posledním
období narostl počet smrtelných pracovních úrazů a závažných pracovních úrazů, obdobně se
zvyšuje počet nemocí z povolání. Ve srovnání období 2016 (103) a 2018 (123) narostl počet
smrtelných pracovních úrazů o 20 osob. Při výkonu pracovní činnosti se tedy téměř každý 3.
den stane smrtelný pracovní úraz. Denně se stanou průměrně 3 závažné pracovní úrazy a 117
ostatních pracovních úrazů. Každý den se poté v práci zraní téměř 120 zaměstnanců.
K nepříznivému stavu i přes realizaci dílčích opatření podporujících prevenci resp. předcházení
pracovních úrazů negativně přispívá i nedostatek pracovních sil v posledním období, který
klade na tuto oblast zvýšené nároky, zejména pokud jde o předcházení rizik v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci spojených se zaměstnáváním zahraničních zaměstnanců.
Jen v roce 2018 došlo k 17 smrtelným pracovním úrazům zahraničních zaměstnanců. Jako
vhodné řešení se tedy jeví legislativní zakotvení prevence pracovních úrazů a nemocí
z povolání, které by mělo vést ke snížení výše uvedených nežádoucích trendů v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci realizace jednotlivých opatření v této oblasti
bude vycházeno ze schválené dohody na tripartitním základě (zaměstnavatelé, odbory, stát)
a to jak již v rámci věcného nastavení jednotlivých opatření, tak i pokud se týká dopadů
do veřejných rozpočtů. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude koordinovat a společně se
sociálními partnery vyhodnocovat jednotlivá opatření a to z pohledu nejen věcného,
ale i z pohledu hospodárnosti a efektivnosti, která budou následně předkládána k projednání
vládě ČR a poté ke schválení Radě hospodářské a sociální dohody. V této souvislosti dojde
při Ministerstvu práce a sociálních věcí k vytvoření neformálního pracovního týmu (komise)
za účasti sociálních partnerů, jehož činnost nebude mít finanční dopad do veřejných rozpočtů.
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V oblasti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů se reaguje na judikaturu
SD EU, která stanoví podmínky pro převod činnosti zaměstnavatele, a dále se zpřesňují
podmínky pro výpověď danou zaměstnancem podle § 51a zákoníku práce (z důvodu přechodu
práv a povinností z pracovněprávních vztahů).
Další změna se týká doručování, kde se zjednodušuje doručování písemností zaměstnavatelem,
čímž se reaguje na praktické problémy, které doručování komplikovaly. Obtíže s doručováním
zaměstnavateli, který se fyzicky nenachází v místě zapsaném ve veřejném rejstříku, a tím
znemožňuje doručení písemnosti, řeší navrhovaná fikce doručení.
Dále se navrhuje úprava náhrady škody a nemajetkové újmy, kdy dochází ke změně způsobu
zvyšování jednorázového odškodnění pozůstalých a úhrady nákladů na zřízení pomníku nebo
desky v případě smrti zaměstnance následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
Do zákoníku práce se nově zavádí institut jednorázové náhrady nemajetkové újmy při zvlášť
závažném ublížení na zdraví zaměstnance a rozšiřuje se okruh pozůstalých, kterým bude
poskytováno jednorázové odškodnění pozůstalých, které se bude nově nazývat jednorázová
náhrada nemajetkové újmy pozůstalých.
S ohledem na požadavky Směrnice týkající se vysílání zaměstnanců (viz část A. výše) je
potřeba novelizovat nebo nově vložit zejména následující ustanovení výše uvedených zákonů:
-

nový § 309a zákoníku práce, a to zavedení nové povinnosti uživatele s dostatečným
předstihem informovat agenturu práce, která k němu dočasně přidělila zaměstnance
k výkonu práce, o tom, že vyšle tohoto zaměstnance k výkonu práce v rámci
nadnárodního poskytování služeb na území jiného členského státu Evropské unie (tzv.
double posting) a dalších informací vztahujících se k vyslání,

-

§ 319 odst. 1 písm. c) a vložení nových písmen h) a i), a to rozšíření okruhu
srovnatelných pracovních podmínek nově o všechny povinné složky mzdy nebo platu
vyplácené v souvislosti s vysíláním zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování
služeb, dále o podmínky ubytování a o náhrady cestovních výdajů při cestách konaných
za účelem výkonu práce nebo v souvislosti s ním ve smyslu § 152 zákoníku práce,

-

nový § 319a, zakotvující výslovnou zvýšenou ochranu zaměstnanců, jejichž vyslání
podle § 319 odst. 1 přesáhne dobu 12 měsíců (tzv. dlouhodobé vyslání), na tyto
zaměstnance se na něho vedle podmínek uvedených v § 319 odst. 1 větě první budou
vztahovat i ostatní podmínky pro zaměstnávání zaměstnance v pracovním poměru podle
tohoto zákona s výjimkou právní úpravy týkající se vzniku, změny a skončení
pracovního poměru, dále možnost prodloužení této doby na 18 měsíců v případě tzv.
kvalifikovaného oznámení a konečně sčítání dob vyslání v případě vyslání jiného
zaměstnance k nahrazení zaměstnance uvedeného v § 319 odst. 1 zaměstnavatelem,

-

legislativní zpřesnění pojmu „jiný členský stát Evropské unie“ v novém § 350b,
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-

vynětí oblasti silniční dopravy z působnosti úpravy vysílání zaměstnanců v zákoníku
práce do přijetí předpisu EU, jímž bude v souvislosti s rozšířením působnosti Směrnice
(na odvětví silniční dopravy, k němuž má dojít na základě plánované změny Směrnice
2006/22/ES,

-

stanovení fikce pro účely posuzování doby dlouhodobých vyslání započatých přede
dnem účinnosti navrhované novely,

-

§ 14 zákona o zaměstnanosti stran jednoznačného určení subjektu, který nadnárodně
vysílá své zaměstnance v případech tzv. agenturního zaměstnávání, kdy závislou práci
budou vykonávat agenturní zaměstnanci vyslaní v rámci nadnárodně poskytované
služby na území České republiky uživatelem,

-

§ 87 odst. 2 zákona o zaměstnanosti, neboť prostřednictvím tohoto ustanovení dochází
mimo jiné k ukotvení institutu tzv. odůvodněného oznámení a ukotvení pravidla pro
posuzování tzv. dlouhodobého vyslání,

-

§ 87, § 102 a § 136 zákona o zaměstnanosti z důvodu přenesení a zpřesnění
informačních a evidenčních povinností na zahraničního zaměstnavatele, který vysílá své
zaměstnance na území České republiky.

C) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku
Navrhovaná právní úprava řeší soulad s předpisy a judikaturou EU (například nová úprava
přechodu práv a povinností), přispívá ke snížení administrativní náročnosti zaměstnavatelů. Jde
například o zavedení nového institutu sdíleného pracovního místa, kde se předpokládá
rozvrhování týdenní pracovní doby na základě vzájemné dohody samotných zaměstnanců
sdílejících totéž pracovní místo, jakož i jejich vzájemná zastupitelnost v případě zejména
krátkodobých překážek v práci, dále o změny v úpravě dovolené, které spočívají v jejím
zjednodušení a zpřesnění, v řešení duplicitní povinnosti při poskytování náhrad za dovolenou
zaměstnancům vysílaným v rámci nadnárodního poskytování služeb do jiných členských států
Evropské unie, které zřídily systém tzv. „dovolenkových pokladen“, o úpravu doručování,
vyloučení potvrzení o zaměstnání u dohod o provedení práce v případě, že se z nich neodvádí
pojistné.
Cílovým stavem navrhované právní úpravy vysílání zaměstnanců je dosažení harmonizace
s unijním právem a optimalizace administrativních opatření, která byla v České republice
v souvislosti s vysíláním zaměstnanců v rámci poskytování služeb zavedena, takovým
způsobem, aby při snížení administrativní zátěže tuzemských subjektů byly reflektovány
požadavky na efektivní kontrolu dodržování dotčených právních předpisů státních orgánů.
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D) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem
České republiky
Předkládaný návrh zákona je v souladu s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, dále zejména s čl. 2 a čl. 4 ústavního zákona č. 23/1991
Sb., kterým se uvozuje jako ústavní zákon Listina základních práv a svobod (Usnesení
předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 - č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny
základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky). Návrh zákona
respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky a není v rozporu s nálezy
Ústavního soudu České republiky.
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, především
s ohledem na čl. 28 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), ústavně zaručujícím
právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky a se základními
zásadami pracovněprávních vztahů, k nimž patří v tomto ohledu podle § 1a zákoníku práce
zejména spravedlivé odměňování zaměstnance, uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon
práce a zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance.
Právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, a to zejména s ohledem
na čl. 27 odst. 1 Listiny, který stanoví, že každý má právo svobodně se sdružovat s jinými
na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů. Přestože toto ustanovení se tradičně týká
zejména právnických osob – odborových organizací a organizací zaměstnavatelů, je nutné ho
zmínit i v souvislosti s institutem rady zaměstnanců, resp. evropské rady zaměstnanců. Rada
zaměstnanců, resp. evropská rada zaměstnanců, je bezesporu zástupce zaměstnanců, který se
podílí na ochraně hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců, i přes to, že tato forma
sdružení nemá takový rozsah právní osobnosti a svéprávnosti, aby naplňovala znaky právnické
osoby a zákonem za ni byla uznána (§ 20 občanského zákoníku).
V této souvislosti je třeba rovněž zmínit nález Ústavního soudu č. 116/2008 Sb., který postavil
na roveň rady zaměstnanců s odborovými organizacemi v tom, že umožnil jejich současnou
existenci. V období před účinností nálezu Ústavního soudu mohla rada zaměstnanců existovat
a působit u zaměstnavatele pouze tehdy, když u něj nepůsobila odborová organizace.
Rovné postavení členů vyjednávacího výboru nebo evropské rady zaměstnanců v zákonné
úpravě se odráží i v přiznání stejných práv jejich členům, kteří jsou obdobou odborových
funkcionářů. Např. výkon funkce člena vyjednávacího výboru nebo evropské rady zaměstnanců
se považuje za překážku v práci na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu stejně tak
jako výkon funkce člena odborové organizace a přísluší za něj pracovní volno s náhradou mzdy
nebo platu (§ 203 odst. 2 zákoníku práce). Dále je výslovně zakázáno diskriminovat členy
výboru nebo evropské rady zaměstnanců (§ 289 odst. 5, který odkazuje na § 276 zákoníku
práce).
Navrhovaná úprava si klade za cíl prohloubit rovné postavení členů evropské rady zaměstnanců
a vyjednávacího výboru v souladu s výše uvedenou úpravou.
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E) Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské
unie a judikaturou soudních orgánů Evropské unie
Navrhovaná opatření jsou v souladu s právem Evropské unie a aktuální judikaturou soudních
orgánů EU.
Navrhovaná opatření týkající se přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů jsou
souladu se směrnicí Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů
členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů
nebo částí podniků nebo závodů a s judikaturou SD EU, např. rozhodnutí C- 48/94 ve věci
Rygaard nebo rozhodnutí C-29/91ve věci Stichting.
Pokud jde o úpravu materie týkající se členů vyjednávacího výboru nebo evropské rady
zaměstnanců, Česká republika transponovala směrnici Evropského parlamentu a Rady
2009/38/ES ze dne 6. května 2009, o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření
postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících
na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na úrovni Společenství, a to novelou
zákoníku práce č. 185/2011 Sb. Směrnice byla implementována do ustanovení § 288 - 299
zákoníku práce (hlava V. - Přístup k nadnárodním informacím). Ani jedna z obou
navrhovaných změn se přímo netýká implementovaných ustanovení § 288 - 299, přesto však
s postavením členů rad zaměstnanců i vyjednávacího výboru souvisí, a to s čl. 10 odst. 3
směrnice, ve kterém se stanoví, že členové zvláštního vyjednávacího výboru, členové evropské
rady zaměstnanců a zástupci zaměstnanců požívají při výkonu svých funkcí obdobné ochrany
a jistot jako zástupci zaměstnanců podle vnitrostátních právních předpisů nebo zvyklostí země,
ve které jsou zaměstnáni. Obě navrhované změny přiznávají nově výše uvedeným zástupcům
práva, která mají zástupci zaměstnanců podle vnitrostátních předpisů. V současné době probíhá
v Evropské komisi projekt zahrnující zejména právní analýzy, který má za cíl zhodnotit
implementaci výše uvedené směrnice ve všech členských státech. Při novelizaci zákoníku práce
je vhodné upravit výše uvedené i s ohledem na to, aby se předešlo případnému negativnímu
hodnocení České republiky.
Navrhovaná změna koncepce dovolené není v rozporu s dokumenty EU, konkrétně se směrnicí
Evropského parlamentu a Rady 2003/88 ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech
úpravy pracovní doby. Tato směrnice požaduje minimální výměru dovolené za celý kalendářní
rok v délce 4 týdnů, jejíž čerpání je nutno určit v kalendářním roce, v němž právo na ni vzniklo,
pokud pracovní poměr zaměstnance trval celý kalendářní rok, a dále, aby za nevyčerpanou
dovolenou v tomto rozsahu nebylo namísto jejího čerpání poskytováno finanční plnění, ledaže
dojde ke skončení pracovního poměru (čl. 7 odst. 1 a 2). Tyto požadavky jsou splněny
zachováním stanovené minimální výměry dovolené za kalendářní rok v týdnech (viz § 212 odst.
1 zákoníku práce) a obecnou definicí pojmu týden uvedenou v § 350a zákoníku práce, jakožto
7 po sobě následujících kalendářních dnů, do nichž připadá v různém poměru podle rozvrhu
směn jednak doba výkonu práce ve směně, jednak doba odpočinku mezi směnami (denní
odpočinek) a odpočinku v týdnu. Je tomu tak i v situaci, kdy právo na dovolenou v pracovních
dnech dovolené se odvozuje od týdenní pracovní doby zaměstnance a její čerpání je rovněž
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podmíněno rozvrhem pracovní doby do směn. Výsledná délka dovolené v přepočtu na pracovní
dny dovolené připadající zaměstnanci na týden jeho dovolené v rámci zákonem stanovené
výměry je vždy rozdílná podle toho, kolik pracovních dnů (směn) připadá zaměstnanci na týden
jeho dovolené v celoročním průměru. Obdobně je tomu i v navrhované právní úpravě
přepočítávání délky dovolené na stanovenou nebo kratší týdenní pracovní dobu, přičemž počet
hodin dovolené u zaměstnanců se stejnou týdenní pracovní dobou je tak absolutně stejný bez
ohledu na režim jejího rozvržení do směn.
Pokud jde o započítávání důležitých osobních překážek v práci na straně zaměstnance
do odpracované doby pro účely dovolené, neodchyluje se navrhovaná změna od dosavadní
právní úpravy s tím, že některé z těchto překážek se za odpracovanou dobu pro účely dovolené
posuzují v plném rozsahu (mateřská dovolená, rodičovská dovolená zaměstnance čerpaná do
doby, po kterou má zaměstnankyně právo na mateřskou dovolenou, pracovní neschopnost
v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, jiné důležité osobní překážky v práci,
pokud jsou uvedeny v příloze k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., ošetřování dítěte mladšího než
10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském pojištění nebo
péče o dítě mladší než 10 let z důvodů uvedených v tomtéž zákoně a dlouhodobá péče), jiné se
za odpracované posuzují do limitu dvacetinásobku stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby
zaměstnance v příslušném kalendářním roce (rodičovská dovolená s výše uvedenou výjimkou,
karanténa, pracovní neschopnost nikoli z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,
jiné důležité osobní překážky v práci, pokud nejsou uvedeny v příloze k nařízení vlády č.
590/2006 Sb.). Uvedený limit omezující zápočet těchto některých překážek v práci pro účely
dovolené do odpracované doby se v rámci této novely zákoníku práce nenavrhuje měnit či rušit.
Nově navržená koncepce dovolené v zákoníku práce se obdobně promítá i do § 32 až § 35
zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
Navrhovaná úprava vysílání zaměstnanců vychází z požadavků Směrnice, kterou transponuje
do českého právního řádu. Na rovině primárního práva EU je právním základem článek 56
Smlouvy o fungování Evropské unie. Na úrovni práva sekundárního se návrh týká směrnice
Rady 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a rovněž Evropského
parlamentu a Rady 2014/67/EU o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v
rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci
prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) a
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957, kterou se mění směrnice 96/71/ES o
vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Návrh zákona není rovněž v rozporu ani
s judikaturou soudních orgánů Evropské unie.
Do výčtu předpisů Evropské unie, které zákoník práce zapracovává a s nimiž je v souladu, se
navrhuje zařadit těchto 6 směrnic: směrnice Rady 2000/79/ES ze dne 27. listopadu 2000
o Evropské dohodě o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví
uzavřené mezi Sdružením evropských leteckých společností (AEA), Evropskou federací
pracovníků v dopravě (ETF), Evropským sdružením technických letových posádek (ECA),
Evropským sdružením leteckých společností (ERA) a Mezinárodním sdružením leteckých
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dopravců (IACA), směrnice Rady 2014/112/EU ze dne 19. prosince 2014, kterou se provádí
Evropská dohoda o úpravě některých aspektů úpravy pracovní doby v odvětví vnitrozemské
vodní dopravy uzavřená Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou
organizací lodních kapitánů (ESO) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF),
směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců
před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná
směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS), směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2009/148/ES ze dne 30. listopadu 2009, o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými
s expozicí azbestu při práci a směrnice Rady 2009/13/ES ze dne 16. února 2009, kterou se
provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů
námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků
v dopravě (ETF) a kterou se mění směrnice 1999/63/ES., Směrnice Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání
pracovníků v rámci poskytování služeb.“. Pro úplnost se uvádí, že směrnice Rady 98/24 ES
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/148 ES již v minulosti transponovány byly,
pouze se uvádějí v poznámce pod čarou č. 1.
Navrhovaná právní úprava je také v souladu se směrnicí Rady 2010/18/EU ze dne 8. března
2010, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi
organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice
96/34/ES, směrnicí Rady ze dne 14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele informovat
zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (91/533/EHS),
směrnicí Rady 1999/63/ES ze dne 21. června 1999 o dohodě o úpravě pracovní doby námořníků
uzavřené mezi Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a
Federací odborů pracovníků v dopravě v Evropské unii (FST) a také s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů
v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES)
č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnicí Rady 89/391/EHS ze dne 12.
června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Návrhu zákona se dále týkají Smlouva o fungování Evropské unie (zejména čl. 56 a násl.),
Listina základních práv EU (zejména čl. 21, čl. 23 a čl. 27 až 33), Dohoda o Evropském
hospodářském prostoru (zejména čl. 28), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady
89/686/EHS, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince
2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS
a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, směrnice Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem
rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice 2010/18/EU, směrnice Rady 97/81/ES ze dne 15.
prosince 1997 o Rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi
UNICE, CEEP a EKOS, a směrnice Rady (EU) 2018/131 ze dne 23. ledna 2018, kterou se
provádí dohoda uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství
(ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) za účelem změny směrnice
2009/13/ES v souladu se změnami Úmluvy o práci na moři z roku 2006 přijatými v roce 2014,
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které Mezinárodní konference práce schválila dne 11. června 2014 a směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2015/1794 ze dne 6. října 2015, kterou se mění směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2008/94/ES, 2009/38/ES a 2002/14/ES a směrnice Rady 98/59/ES
a 2001/23/ES, pokud jde o námořníky.

F) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána
Navrhovaná opatření jsou v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika
vázána.
Pokud jde o institut dovolené, na mezinárodní úrovni je navrhovaná právní úprava dovolené
v souladu s Úmluvou Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené, a to s článkem
3 bod 3 (dovolená nesmí být kratší než 3 pracovní týdny za 1 rok práce), článkem 5 bod 1 a 2,
ale i bodem 4 (lze vyžadovat minimální dobu výkonu práce, ne však delší než 6 měsíců,
a za podmínek stanovených příslušným orgánem nebo způsobem obvyklým v dané zemi je
nutno započítávat do doby výkonu práce nepřítomnost zaměstnance v práci nezávislou na jeho
vůli (např. nemoc, úraz, mateřskou dovolenou).

G) Předpokládané dopady navrhované právní úpravy
Nová koncepce dovolené při zachování dosavadních omezujících limitů nebude znamenat
negativní dopad na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty. Nezbytná aktualizace
mzdových a personálních programů používaných zaměstnavateli při zpracování mzdové
a personální agendy v reakci na změnu právní úpravy je zpravidla (podle podmínek konkrétní
smlouvy) prováděna v rámci poskytnuté licence na určitou dobu. Jak bylo zjištěno, pohybuje
se cena pořízení takové licence ke zpracování mzdové agendy u vybraných 8 poskytovatelů
v průměru v rozmezí 30 až 130 tis. Kč. Pořízení této licence, které však není podmíněno nebo
ovlivněno navrhovanými změnami v oblasti dovolené, je volbou každého zaměstnavatele,
zda zpracování příslušných agend bude zajišťovat s využitím nebo bez využití výpočetní
techniky. Navrhované změny dosavadní koncepce dovolené nepovedou ani k výraznější
odchylce ve výdajích na náhrady mezd a platů za dovolenou v kalendářním roce, neboť i dosud
byly tyto náhrady poskytovány ve výši odpovídající konkrétní délce směny nebo v případě
nerovnoměrného rozvržení pracovní doby do směn ve výši odpovídající průměrné délce těchto
směn.
Zavedením možnosti zřizování sdíleného pracovního místa v české právní úpravě, o jehož
využití rozhodnou podle svých provozních potřeb sami zaměstnavatelé s tím, že je
na rozhodnutí zaměstnance, zda přijme zařazení na takové pracovní místo, bude mít jen
pozitivní dopad na oba účastníky pracovněprávního vztahu.
Konkrétní finanční dopady navrhovaných změn v oblasti nároků pozůstalých
po zaměstnancích, kteří v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání zemřeli, nelze
vyčíslit, neboť není předem známo, ke kolika pracovním úrazům nebo nemocem z povolání
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s důsledkem smrti v budoucnu dojde. Pro informaci lze uvést, že v roce 2017 došlo
k 95 smrtelným pracovním úrazům, což je nejméně za posledních 15 let. Při předpokladu,
že jsou v průměru v rodině 3 pozůstalí, lze dovodit, že by se při přibližném počtu smrtelných
pracovních úrazů jako v roce 2017, mohlo zvýšení jednorázového odškodnění týkat cca 300
pozůstalých. Návrh zvyšování jednorázového odškodnění pozůstalých (jednorázové náhrady
nemajetkové újmy pozůstalých) a náhrady přiměřených nákladů spojených s pohřbem je nově
koncipován jako násobek průměrné mzdy v národním hospodářství s tím, že výši této průměrné
mzdy vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.
Zákon již tedy nebude upravovat pevnou částku uvedených nároků pozůstalých, ale ta se bude
automaticky odvíjet od výše průměrné mzdy v národním hospodářství. Navržený
dvacetinásobek odškodnění pozůstalých vycházející z průměrné mzdy v národním
hospodářství byl zvolen tak, aby celková částka odškodnění odpovídala průměrným částkám,
které jsou poskytovány pozůstalým podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Navrženou indexací dojde ke zvýšení částky z 240 000 Kč na částku cca 624 000 Kč, což je
o 384 000 Kč více pro jednotlivého poškozeného. Celkový nárůst dopadu bude při stejném
počtu pracovních úrazů, resp. počtu pozůstalých, činit 115 200 000 Kč. Částka připadající
na úhradu nákladů na zřízení pomníku nebo desky by při jedenapůlnásobku průměrné mzdy
v národním hospodářství příslušela do výše nejméně cca 47 000 Kč, což by znamenalo nárůst
oproti současné právní úpravě o 27 000 Kč. Při počtu 95 usmrcených zaměstnanců by zvýšené
náklady činily cca 2 565 000 Kč.
Náklady vzniklé navrženým zvýšením budou jako dosud hrazeny z vybraného pojistného, které
odvádí zaměstnavatel příslušné pojišťovně pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním
úrazu nebo nemoci z povolání.
Nově se zavádí náhrada nemajetkové újmy pro třetí osoby při zvlášť závažném ublížení
na zdraví zaměstnance, aby došlo k odstranění nedůvodných rozdílů mezi pracovněprávní
a občanskoprávní úpravou. Přiznaná náhrada této nemajetkové újmy bude hrazena rovněž
z pojistného vybraného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu
při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
Navrhovaná úprava vysílání zaměstnanců nebude mít za následek žádné dopady na státní
rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty.
Vliv na podnikatelské prostředí České republiky
Navržené změny koncepce dovolené včetně jejího čerpání nebudou mít vliv na zvýšení výdajů
na náhrady za dovolenou, a to bez ohledu na velikost zaměstnavatele. Nedojde ani k nárůstu
administrativní zátěže zaměstnavatelů v souvislosti se zajišťováním agendy dovolené, neboť se
sjednotí podmínky pro její poskytování na základě týdenní pracovní doby zaměstnance, kterou
je zaměstnavatel i tak povinen ze zákona evidovat v hodinách. Navíc se sjednotí časová
jednotka, kterou je pro stanovení práva na dovolenou i pro její čerpání odpracovaná stanovená
nebo sjednaná kratší týdenní pracovní doba v hodinách.
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Lze očekávat, že zavedením institutu sdíleného pracovního místa se zvýší zaměstnatelnost
především těch osob, které z různých důvodů (zdravotních, péče o dítě a dalších) nemohou
zapojit do práce „na plný úvazek“ a mohou tak vykonávat závislou práci jen v dohodnuté kratší
pracovní době.
Pokud jde o zvýšení částek pro pozůstalé a částky na zřízení pomníku nebo desky v případě,
kdy dojde ke smrti zaměstnance v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, pak tyto
zvýšené částky budou zaměstnavateli refundovány příslušnou pojišťovnou z titulu jeho
zákonného pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
V oblasti navrhované právní úpravy vysílání zaměstnanců lze předpokládat určitou míru
zvýšení regulatorní zátěže pro zahraniční poskytovatele služeb, kteří se budou muset detailněji
seznamovat s českou právní úpravou. Nelze vyloučit zvýšení cen některých služeb, dále
tendence některých podnikatelů přesouvat výrobu a provoz do zemí EU s nižšími náklady
na zaměstnance (nebo i mimo EU), jakož i jisté dopady na mzdy. Dojde k přenesení
notifikačních a evidenčních povinností na zahraniční zaměstnavatele, kteří ponesou plnou
zodpovědnost za jejich dodržování. Podrobněji k dopadům na podnikatelské prostředí - pokud
jde o vysílání zaměstnanců – viz bod 8.3 Závěrečné zprávy RIA.
Dopady na životní prostředí se nepředpokládají.

H) Zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k zákazu
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Navrhovaná právní úprava má pozitivní dopad na rovnost žen a mužů, nezakládá žádnou
diskriminaci ve smyslu § 2 a 3 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních
prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a neporušuje zásady rovnosti mužů a žen.
Předkládaný návrh zákona se vzhledem ke svému tematickému ukotvení týká postavení
fyzických osob. Vzhledem k navrhovaným úpravám má potenciál zrovnoprávňovat postavení
žen na trhu práce, především u institutu sdíleného pracovního místa. Jeho zavedení může mít
pozitivní dopad na rovnost žen a mužů, neboť se jedná o flexibilní formu práce, potažmo jeden
z nástrojů re/integrace žen na trh práce po mateřské a rodičovské dovolené. Předkládaná úprava
má potenciál reagovat na nízké využití částečných úvazků, jehož podíl u žen v České republice
činí 10 % (viz Eurostat, in Zaostřeno 2017), zatímco průměr EU 28 činí 31,9 %.1
Materiál má pozitivní dopad na rovnost žen a mužů.

I) Zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k ochraně

1

https://www.czso.cz/csu/czso/zaostreno-na-zeny-a-muze-2017
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soukromí a osobních údajů
Z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů nebyly identifikovány žádné negativní dopady.
Okruh sledovaných a evidovaných údajů pracovní doby bude shodný s dosavadní právní
úpravou.

J) Zhodnocení korupčních rizik
Navrhovaná právní úprava zasahuje do oblasti pracovního práva, řeší soukromoprávní instituty.
Tato sféra práva není doménou rozhodování orgánů veřejné správy. Tato skutečnost sama
o sobě zásadně eliminuje faktor nárůstu případných korupčních rizik. Navrhovanou úpravou
nedochází k rozšiřování ani k jakékoli změně kompetencí orgánů veřejné správy, návrh tedy
nepřináší zjevná korupční rizika.
Pokud jde o vysílání zaměstnanců, navrhovaná právní úprava zasahuje do pracovního práva
hmotného v zákoníku práce a oblasti zaměstnanosti. V hmotněprávní rovině lze konstatovat,
že návrhem dotčené soukromoprávní instituty, jako odměna za práci vysílaných pracovníků,
nové rozšíření standardu garantovaných pracovních podmínek o poskytování náhrad cestovních
výdajů při cestách v souvislosti s výkonem práce i nové informační povinnosti uživatele vůči
agentuře práce nejsou doménou rozhodování orgánů veřejné správy. Tato skutečnost sama
o sobě zásadně eliminuje faktor nárůstu případných korupčních rizik. V oblasti zaměstnanosti
naproti tomu již orgány veřejné správy provádějí svou rozhodovací činnost. Tato skutečnost
přináší nebezpečí nárůstu případných korupčních rizik, nikoli však v oblastech upravených
návrhem zákona. V podrobnostech viz shrnutí závěrečné zprávy RIA.

K) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu
Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady na bezpečnost a obranu státu.
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Zvláštní část

K bodu 1
Jedná se o aktualizaci poznámky pod čarou č. 1 odkazující na směrnice EU transponované
v zákoníku práce, které byly zrušeny.
K bodu 2
Navrhuje se doplnění poznámky pod čarou č. 1 o nové odkazy na směrnice EU, které jsou dílem
(tj. jen některá ustanovení předmětných směrnic) transponovány v zákoníku práce.
K bodu 3
Vzhledem k tomu, že zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,
byl zrušen zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, navrhuje se zrušit poznámku pod čarou
č. 10, která na něj odkazuje.
K bodu 4 (§ 51a)
Podle stávající právní úpravy v případě, že dá zaměstnanec zaměstnavateli výpověď
v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo přechodem
výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, skončí pracovní poměr nejpozději dnem,
který předchází dni nabytí účinnosti tohoto přechodu. Tato konstrukce, která prosazuje právo
zaměstnance na svobodný výběr zaměstnavatele, vystavuje dosavadního a zejména
pak přejímajícího zaměstnavatele značné nejistotě, jelikož počet přecházejících zaměstnanců je
zcela zřejmý až v den nabytí účinnosti přechodu. Není přitom vyloučeno, že zaměstnanci budou
s výpovědí vyčkávat do posledního možného momentu. To je problematické zejména z pohledu
přejímajícího zaměstnavatele, který tak nemusí disponovat dostatkem času k nalezení náhrady
za tyto nakonec nepřecházející zaměstnance, což může v konečném důsledku ohrozit plynulé
navázání na činnost jeho předchůdce. Dalším problematickým bodem stávající právní úpravy
je skutečnost, že výpověď podle § 51a je možné dát pouze do dne, který předchází dni nabytí
účinnosti přechodu. Není-li tedy zaměstnanec o přechodu informován a následně k němu dojde,
může dát přejímajícímu zaměstnavateli pouze výpověď s klasickou délkou výpovědní
doby. Zaměstnanec je tak v konečném důsledku až po dobu několika měsíců
povinen v závislém postavení k výkonu práce pro zaměstnavatele, se kterým na základě své
svobodné volby do pracovněprávního vztahu původně ani nevstoupil.
První odstavec navrhované úpravy reguluje situace, kdy byl zaměstnanec o přechodu
informován v rozsahu § 339 včas, tj. nejpozději 30 dnů před přechodem, respektive dnem nabytí
účinnosti přechodu. Nepřeje-li si zaměstnanec pokračovat ve výkonu práce pro přejímajícího
zaměstnavatele, může dát z důvodu přechodu výpověď a pracovní poměr skončí nejpozději
dnem, který předchází dni nabytí účinnosti přechodu. V zájmu posílení právní jistoty
dosavadního a přejímajícího zaměstnavatele ohledně počtu přecházejících zaměstnanců se však
nově navrhuje tuto možnost zaměstnance omezit patnáctidenní lhůtou, která běží ode dne, kdy
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byl přímo tento zaměstnanec o přechodu informován v rozsahu § 339, tj. o skutečnostech
vypočtených v § 339 odst. 1.
Druhý odstavec navrhované úpravy naproti tomu reguluje situace, kdy zaměstnanec o přechodu
nebyl informován v rozsahu § 339 včas nebo dokonce vůbec. Navrhovaná úprava přitom
rozlišuje, zdali byla výpověď zaměstnancem v těchto případech dána, respektive zaměstnavateli
doručena, přede dnem nabytí účinnosti přechodu, nebo až následně. Byla-li zaměstnancem
výpověď dána přede dnem nabytí účinnosti přechodu, pracovní poměr skončí dnem, který
předchází dni nabytí účinnosti přechodu. Byla-li výpověď zaměstnancem dána následně,
tj. v období do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti přechodu, pracovní poměr skončí uplynutím
výpovědní doby, která činí 15 dnů a začíná běžet dnem, v němž byla výpověď doručena
zaměstnavateli. Zaměstnanec v obou těchto případech přitom není omezen patnáctidenní lhůtou
podle odstavce 1.
K bodům 5 a 6 (§ 73)
Podle recentní soudní judikatury je možné se smluvně odchýlit od ustanovení § 73 odst. 2 a 3
zákoníku práce a sjednat výslovně se zaměstnancem, aby se možnost odvolání z funkce (vzdání
se funkce) vztahovala odchylně od zákoníku práce i na jiné vedoucí místo než uvedené v § 73
odst. 3 zákoníku práce. S ohledem na zásadu zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance
zákoník práce nově výslovně stanoví, že odvolatelnost lze sjednat pouze u vedoucích
pracovních míst vymezených v § 73 odst. 3 zákoníku práce. Nadále tedy není možné tento výčet
smluvně rozšiřovat (vychází se přitom z předpokladu, že vůle zaměstnance může být
deformována snahou získat či udržet si práci). Možnost v podstatě neomezeného
jednostranného odvolání ze strany zaměstnavatele totiž zaměstnance, jehož pracovní poměr
sice nekončí, staví do značně nejistého postavení ohledně následného trvání jeho pracovního
poměru, kdy s ohledem na fikci nadbytečnosti podle § 73a zákoníku práce je pro zaměstnavatele
podstatně jednodušší s takovýmto zaměstnancem pracovní poměr jednostranně rozvázat.
Možnost nad rámec zákona sjednat, že zaměstnavatel může zaměstnance odvolat, kdy
nepřímým důsledkem je výrazné snížení ochranné funkce pracovního práva ve vztahu k trvání
zaměstnancova pracovního poměru, je tak třeba limitovat pouze na případy uvedené v § 73
odst. 3 zákoníku práce.
K bodu 7 (§ 73a)
Pro odvolání a vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance nejsou zákonem taxativně
stanoveny žádné důvody. Zaměstnavatel tedy může zaměstnance odvolat z pracovního místa
kdykoli, není-li spokojen s jeho výkonem. Není tedy důvodné, aby zaměstnanec vykonával
práci ještě následující den po odvolání. Nadto je již stávající úprava v odborné literatuře
vykládána i tak, že výkon práce končí v den doručení odvolání. Navrhuje se tedy vyhovět
potřebám praxe a zároveň postavit najisto, že výkon práce na pracovním místě vedoucího
zaměstnance končí dnem doručení odvolání nebo vzdání se tohoto místa, nebyl-li v odvolání
nebo vzdání se pracovního místa uveden den pozdější.
K bodu 8 (§ 77)
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Jedná se o legislativně technickou změnu spojenou se změnou systematiky části třetí zákoníku
práce.

K bodům 9 a 10 [§ 78 odst. 1 písm. e) a § 79 odst. 2 písm. b)]
Jde o zohlednění zkušeností z praxe, ze kterých je zřejmé, že existují i vícečetné než jen
třísměnné pracovní režimy, ve kterých se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve více než
3 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, tudíž je žádoucí, aby i zaměstnanci, kteří pracují
v těchto směnách, měli právo na zvýhodněnou délku stanovené týdenní pracovní doby dle § 79
odst. 2 písm. b) zákoníku práce.
K bodu 11 (§ 79 odst. 3)
Daná změna jasně určuje, že v případě, kdy dojde ke zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
podle § 79 odst. 3 zákoníku práce, bude se u takto zkrácené stanovené týdenní pracovní doby
jednat pro účely dalších souvisejících právních institutů (zejména pak institutu práce přesčas)
o stanovenou týdenní pracovní dobu.
K bodu 12 (§ 85 odst. 5)
Navrhované znění nově stanoví, že pružné rozvržení pracovní doby se neuplatní ve dnech
čerpání dovolené zaměstnancem. Jedná se přitom o situaci stávající právní úpravou neřešenou,
kdy je postup podle § 97 vyloučen, neboť dovolená není překážkou v práci. Zaměstnavatelé tak
s ohledem na tento nedostatek stávající právní úpravy musí na tyto situace pamatovat a upravit
je například vnitřním předpisem ve smyslu § 85 odst. 5 písm. c), pokud tak nicméně neučiní,
působí to v praxi problémy.
Dále se stanoví, že v případě důležitých osobních překážek v práci na straně zaměstnance
vyjmenovaných v § 191 a § 191a se pružné rozvržení pracovní doby neuplatní. Oproti stávající
právní úpravě tak toto ustanovení nově dopadne též na čerpání rodičovské dovolené, která je
důležitou osobní překážkou v práci, nicméně zaměstnanci po tuto dobu nepřísluší dávka
nemocenského pojištění, nýbrž dávka státní sociální podpory.
K bodu 13 (§ 93a)
Jedná se o zrušení tohoto již zcela redundantního a značně zavádějícího ustanovení, které je
v současné době již neaplikovatelné, neboť přechodné období pro možnost aplikace této
výjimky skončilo dne 31. 12. 2013 (viz Čl. II zákona č. 294/2008 Sb.).
K bodu 14 [§ 96 odst. 1 písm. a)]
Jedná se o legislativně technickou změnu navazující na bod 13.
K bodu 15 (§ 97 odst. 1)
Uvedená věta je v daném kontextu redundantní, neboť v souladu s ustanovením § 85 odst. 5
písm. b) platí, že se v případě dočasné pracovní neschopnosti u zaměstnance v pružném
rozvržení pracovní doby bude uplatňovat předem stanovené rozvržení týdenní pracovní doby
do směn, tedy pevně stanovený rozvrh směny.
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K bodu 16 (§ 97 odst. 2)
Pokud jde o členy evropské rady zaměstnanců a evropského vyjednávacího výboru, nově jsou
jim překážky z důvodu obecného zájmu (§ 203 odst. 2 zákoníku práce) při pružné pracovní
době z hlediska výkonu práce i z hlediska odměňování plně započteny i v případě volitelné části
pružné pracovní doby, tak jako u ostatních zástupců zaměstnanců, což je v souladu s čl. 10 odst.
3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES ze dne 6. května 2009 o zřízení
evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání
se zaměstnanci v podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících
na úrovni Společenství, ve kterém se stanoví, že členové zvláštního vyjednávacího výboru,
členové evropské rady zaměstnanců a zástupci zaměstnanců požívají při výkonu svých funkcí
obdobné ochrany a jistot jako zástupci zaměstnanců podle vnitrostátních právních předpisů
nebo zvyklostí země, ve které jsou zaměstnáni.
K bodu 17 (§ 103 odst. 5)
Navrhuje se legislativně technická úprava v odstavci 5 z důvodu zrušení institutu chráněného
pracovního místa v zákoně o zaměstnanosti. Zaměstnavatelé jsou i nadále povinni rozšiřovat
podle svých podmínek možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to také
vyhrazováním pracovních míst pro tyto osoby, a vést jejich evidenci podle § 80 zákona
o zaměstnanosti.
K bodu 18 (§ 104 odst. 1)
Navrhuje se legislativně technická úprava odkazu na základě přímo použitelného předpisu
Evropské unie, a to Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března
2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS.
K bodu 19 (nadpis § 122)
Od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2014 upravoval zákoník práce pro zaměstnance ve 13. a vyšší platové
třídě institut smluvního platu. Smluvní odměna za práci, která je typickým prvkem
při odměňování mzdou, však v rámci koncepce odměňování platem představovala
nekonformní a zcela netransparentní prvek. Proto byl smluvní plat na základě politické dohody
s účinností od 1. 1. 2015 zrušen zákonem č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s
přijetím zákona o státní službě, který mimo jiné novelizoval i zákoník práce. Citovanou novelou
však nebyl změněn nadpis § 122, který zohledňoval jak možnost určení, tak i sjednání platu.
Tuto nesrovnalost se navrhuje odstranit.
K bodu 20 (§ 127 odst. 1)
V aktuálním znění § 127 odst. 1 zákoníku práce chybí jednoznačné vymezení rozsahu
náhradního volna, na jehož poskytnutí se může zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnout
místo platu za práci přesčas. Tento nedostatek se dosud řešil výkladem. Navrhuje se rozsah
náhradního volna za práci přesčas výslovně stanovit, jako je tomu v § 114 odst. 1.
K bodu 21 (§ 127 odst. 3)
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Navrhovaným doplněním textu se sleduje zdůraznění práva vedoucích zaměstnanců na plat
nebo náhradní volno za práci přesčas konanou v noci, v den pracovního klidu nebo při pracovní
pohotovosti. K této práci přesčas se v jejich platu nepřihlíží.
Ze zdůrazněné skutečnosti, že za tuto práci přesčas vždy přísluší plat nebo náhradní volno
zároveň jednoznačně vyplývá, že dobu této práce přesčas nelze započítat do limitu
přesčasových hodin, ke kterým bylo přihlédnuto (150 hodin) a že plat nebo náhradní volno za
práci přesčas bude vedoucím zaměstnancům příslušet, až za práci přesčas vykonanou nad
uvedený limit.
K bodu 22 (§ 130 odst. 1)
Navrhuje se výslovně stanovit, že příplatek za rozdělenou směnu přísluší zaměstnanci jako
kompenzace práce ve ztíženém režimu práce pouze v případě, že pracuje ve směnách, jejichž
rozdělení na dvě nebo více částí mu rozvrhl zaměstnavatel. Důvodem je vyloučení možnosti,
aby byl příplatek za rozdělenou směnu poskytován zaměstnancům, kteří si mohou sami
rozvrhovat pracovní dobu, respektive její část.
Jedná se zejména o zaměstnance, u nichž se uplatňuje pružné rozvržení pracovní doby, a kteří
si v rámci volitelné pracovní doby sami volí začátek a konec pracovní doby
(§ 85 odst. 3 zákoníku práce) a o pedagogické pracovníky. Podle § 22a odst. 1 zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, vykonávají pedagogičtí pracovníci v pracovní době jednak přímou
pedagogickou činnost, jednak práce související s přímou pedagogickou činností. Práce
související s přímou pedagogickou činností vykonává pedagogický pracovník podle § 22a odst.
3 citovaného zákona, v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, a na místě, které si sám určí.
K bodu 23 (§ 130 odst. 2)
Návrh sleduje zpřesnění aktuálního znění. Definice rozdělené směny byla formulována
výhradně pro účely poskytování platu. Upřesněním se mají odstranit pochybnosti, zda pro jiné
účely lze použít pro rozdělení směny jiná pravidla.
K bodu 24 (§ 170 odst. 5)
Jedná se o legislativně-technickou úpravu ve smyslu sladění dikce tohoto ustanovení
s ustanovením § 179 odst. 3.
K bodům 25, 29 a 30 [§ 176 odst. 4 písm. b), § 179 odst. 4 písm. a) a b)]
Navrhuje se zpřesnit vyjádření časových pásem tak, aby bylo v souladu s ustanoveními
§ 163 odst. 1 a 2 a § 176 odst. 1 a 3, pokud jde o časová pásma u stravného, a s § 170 odst. 3
v případě časových pásem pro poskytování zahraničního stravného.
K bodům 26 až 28 (nadpis dílu 3 v hlavě III části sedmé, § 177 odst. 1 a 2)
Jedná se o legislativně-technickou úpravu s ohledem na možnou pluralitu poskytovaných
náhrad při přijetí a přeložení.
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K bodu 31 (§ 191a)
Dosavadní znění je výsledkem poslaneckého pozměňovacího návrhu a pro praxi je zavádějící.
Nově se textace ustanovení zpřesňuje s důrazem na pozitivní formulaci.
K bodům 32 a 33 (§ 210)
Navrhuje se legislativní zpřesnění ustanovení § 210. Věta první se zpřesňuje tak, aby bylo
zřejmé, že jako doba překážky v práci na straně zaměstnavatele se posuzuje pouze doba
strávená zaměstnancem na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště jinak
než plněním pracovních úkolů, která spadá do jeho rozvržené směny.
Zaměstnavatel, který je uveden v § 109 odst. 3, odměňuje zaměstnance za práci platem
v měsíční paušální částce. Toto peněžité plnění není podle § 122 odst. 1 možno určit jiným
způsobem, než stanoví zákoník práce a právní předpisy vydané k jeho provedení. Dobu
strávenou na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než plněním
pracovních úkolů, spadající do směny zaměstnance, považuje zákoník práce za překážku
v práci na straně zaměstnavatele, při které se plat zaměstnanci nekrátí. Je tedy věcně
vyloučeno, aby plat při téže překážce v práci zaměstnanci ušel.
K bodu 34 (§ 211 až § 214)
K § 211 a § 212
Změna koncepce stanovení práva na dovolenou a její délku v závislosti na odpracované
stanovené nebo sjednané kratší týdenní pracovní době umožňuje zrušit její dosavadní
samostatný typ, a to dovolenou za odpracované dny (dosud § 214). Odpadá tak odlišný způsob
výpočtu dovolené v situaci, kdy zaměstnanec nesplnil podmínku práva na dovolenou
za kalendářní rok nebo jeho poměrnou část odpracováním alespoň 60 dnů v kalendářním roce
a současně odpracoval v tomto roce alespoň 21 takových dní. Dovolená se proto napříště
z hlediska typů člení již jen na dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část
a dodatkovou dovolenou. Změna koncepce dovolené se v systematice části deváté legislativně
technicky promítá v nadpisu hlavy II. a umožňuje zrušit dosavadní díly 1 a 2 včetně jejich
nadpisů.
Z hlediska systematiky dochází k předřazení dosavadního § 213 o výměře dovolené před
úpravu dovolené za kalendářní rok nebo jeho poměrnou část stanovenou dosud v § 212.
Zachovává se dosavadní výměra dovolené v týdnech.
Nově upravený způsob stanovení práva na dovolenou v závislosti na zaměstnancem
odpracované stanovené nebo kratší týdenní pracovní době vyžaduje modifikaci dosavadního
ustanovení § 213 odst. 5 (viz nově § 212 odst. 4) ohledně úpravy délky dovolené při případné
změně délky týdenní pracovní doby zaměstnance v průběhu kalendářního roku, a to v poměru
odpovídajícím délce jednotlivých období s rozdílnou délkou týdenní pracovní doby. Jedná se
typicky o případy, kdy v průběhu téhož kalendářního roku přejde zaměstnanec ze stanovené
týdenní pracovní doby na sjednanou kratší týdenní pracovní dobu či naopak, což se odrazí
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v průměrné délce týdenní pracovní doby a tím i v délce dovolené (počtu hodin dovolené)
v příslušném kalendářním roce. Tím je dodržena zásada proporcionality (princip „poměrným
dílem“).
Příklad – Zaměstnanec v roce 2021 pracuje do 30. 6. po stanovenou týdenní pracovní dobu 40
hodin a od 1. 7. po sjednanou kratší týdenní pracovní dobu 30 hodin. Za kalendářní rok 2021
odpracuje celkem 52 celých násobků týdenní pracovní doby, z toho 26 týdnů po 40 hodinách
a 26 týdnů po 30 hodinách. Dovolená u zaměstnavatele činí 5 týdnů. Postupem podle § 213 (viz
níže) se stanoví výsledná délka jeho dovolené za kalendářní rok 2021 následovně:
- za prvé pololetí – 40 : 52 = 0,769 x 26 = 19,99 x 5 = 99,95
- za druhé pololetí – 30 : 52 = 0,576 x 26 = 14,99 x 5 = 74,95
- za rok 2021 - 99,95 + 74,95 = 174,90; zaokrouhleno na hodiny nahoru – 175 hodin
K § 213
V § 213 - tedy ve stanovení práva na dovolenou za kalendářní rok, popřípadě na její poměrnou
část - dochází k zásadní koncepční změně. Návrh nové koncepce dovolené je založen na týdenní
pracovní době zaměstnance (ať stanovené podle § 79 nebo sjednané kratší podle § 80), z níž
se odvozuje jeho právo na dovolenou a k níž se poměřuje i čerpání této dovolené. Přitom je
respektována výměra dovolené stanovená v týdnech dovolené za kalendářní rok podle § 212
odst. 1 až 3.
Právo na dovolenou za kalendářní rok napříště získá zaměstnanec, který za nepřetržitého
trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho v příslušném kalendářním roce
práci po dobu 52 týdnů (§ 350a zákoníku práce) v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby
(§ 79 zákoníku práce) nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby (§ 80 zákoníku práce).
Podmínkou vzniku práva na tuto dovolenou tedy je, že během 52 týdnů v kalendářním roce
zaměstnanec odpracuje stanovenou nebo sjednanou kratší týdenní pracovní dobu připadající
v průměru na každý z těchto 52 týdnů. Započítávají se jen odpracované celé násobky stanovené
nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby.
Délka dovolené za kalendářní rok koresponduje s délkou stanovené nebo sjednané kratší
týdenní pracovní doby konkrétního zaměstnance a stanoví se jejím vynásobením počtem týdnů
dovolené (výměrou dovolené) příslušející zaměstnancům konkrétního zaměstnavatele
za kalendářní rok. Právo na dovolenou je tak ve výsledku vyjádřeno v hodinách, avšak
při zachování požadavku, aby dovolená byla odvozena od její výměry v týdnech.
Příklad - Zaměstnanec, jehož stanovená týdenní pracovní doba činí 40 hodin, odpracoval
v rámci 52 týdnů v kalendářním roce v rámci rozvržené týdenní pracovní doby do směn celkem
2 089 hodin (tedy 52násobek jeho stanovené týdenní pracovní doby). Dovolená
u zaměstnavatele činí 5 týdnů. Přísluší mu tedy dovolená za kalendářní rok v délce 200 hodin
(40 x 5 = 200). K odpracovaným 9 hodinám nad celé násobky stanovené týdenní pracovní doby
se nepřihlíží. Kdyby zaměstnanec u téhož zaměstnavatele v rámci 52 týdnů v kalendářním roce
pracoval v kratší týdenní pracovní době 30 hodin týdně, a odpracoval celkem 1 566 hodin
(tedy 52násobek jeho kratší týdenní pracovní doby), vznikne mu právo na dovolenou
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za kalendářní rok v délce 150 hodin (30 x 5 = 150). K odpracovaným 6 hodinám nad celé
násobky kratší týdenní pracovní doby se nepřihlíží.
Jestliže zaměstnanci nevznikne právo na dovolenou za kalendářní rok, protože za nepřetržitého
trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli nekonal u něho během kalendářního roku
práci po dobu 52 týdnů (buď z toho důvodu, že pracovní poměr vznikl nebo skončil v průběhu
kalendářního roku a netrval po dobu alespoň 52 týdnů, nebo proto, že během 52 týdnů
zaměstnanec neodpracoval v průměru připadajícím na týden stanovenou nebo sjednanou kratší
týdenní pracovní dobu) přísluší mu za předpokladu, že u zaměstnavatele konal za nepřetržitého
trvání pracovního poměru práci alespoň po dobu 4 týdnů po stanovenou nebo sjednanou kratší
týdenní pracovní dobu, poměrná část dovolené za kalendářní rok. Délka této poměrné části
dovolené činí jednu dvaapadesátinu dovolené za kalendářní rok za každou odpracovanou celou
stanovenou nebo sjednanou kratší týdenní pracovní dobu.
Příklad - Zaměstnanec nastoupil k zaměstnavateli 1. 10. 2021 ve stanovené týdenní pracovní
době 40 hodin a do konce roku odpracoval 529 hodin. Dovolená u zaměstnavatele činí 5 týdnů.
Délka poměrné části dovolené u tohoto zaměstnance, který za trvání pracovního poměru
do konce kalendářního roku odpracoval 13 celých násobků své stanovené týdenní pracovní
doby, činí 13/52 ze 40 hodin týdně krát 5 týdnů (tj. 40 : 52 = 0,769 x 13 = 9,99 x 5 = 49,99;
po zaokrouhlení na celé hodiny nahoru tedy 50 hodin). K 9 hodinám nad celé násobky
stanovené týdenní pracovní doby se nepřihlédne. Obdobný postup bude uplatněn v případě,
že by tentýž zaměstnanec u výše uvedeného zaměstnavatele pracoval v kratší týdenní pracovní
době 30 hodin a odpracoval tak v době od 1. 10. do 31. 12. 2021 396 hodin. V takovém případě
by délka poměrné části dovolené činila po zaokrouhlení na hodiny nahoru 38 hodin (tj. 30 : 52
= 0,576 x 13 = 7,499 x 5 = 37,499; po zaokrouhlení 38 hodin). K 6 hodinám nad celé násobky
kratší týdenní pracovní doby se nepřihlédne.
Návrhem právní úpravy dovolené je třeba zohlednit též situace, kdy zaměstnanec (především
v nerovnoměrném rozvržení pracovní doby) v rámci vyrovnávacího období, které může
přecházet z jednoho do dalšího kalendářního roku, odpracuje z důvodu rozvržení stanovené
nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby do směn v jednom z těchto kalendářních roků
více než 52 násobků stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby. Tato skutečnost je řešena
vložením nového odstavce 5, podle něhož se zaměstnanci zohlední v příslušném kalendářním
roce vyšší počet celých násobků než 52. Tím se odstranily negativní důsledky pro dovolenou
vyplývající z toho, že vyrovnávací období při nerovnoměrném rozvržení týdenní pracovní doby
může přecházet z kalendářního roku do následujícího kalendářního roku.
Příklad - Zaměstnanec při nerovnoměrném rozvržení stanovené týdenní pracovní doby 37,5
hodin do směn v rámci vyrovnávacího období 26 týdnů, které začíná 1. 10. 2021 a přechází tak
do roku 2022, odpracoval v roce 2021 celkem 2 028 hodin (tj. 54násobek jeho týdenní pracovní
doby – 2 025 hodin), neboť ve zbývající části vyrovnávacího období od 1. 1. 2022 mu bude
rozvrženo méně směn za účelem vyrovnání průměrné délky jeho stanovené týdenní pracovní
doby za celé toto období. Dovolená u zaměstnavatele činí 5 týdnů. Délka dovolené zaměstnance
v roce 2021 bude v tomto případě činit 195 hodin (tj. 37,5 : 52 = 0,721 x 54 = 38,94 x 5 =
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194,71; po zaokrouhlení na hodiny nahoru 195 hodin). K 3 hodinám nad celé násobky
stanovené týdenní pracovní doby se nepřihlédne.
Současně se z dosavadního ustanovení § 212 vyčleňuje odstavec 4, v němž se stanoví právo
na dovolenou zaměstnance dlouhodobě plně uvolněného pro výkon veřejné funkce, neboť
z hlediska systematiky právní úpravy je vhodnější zařadit tuto specifickou problematiku mezi
společná ustanovení o dovolené v § 216, a to bez věcného dopadu.
K § 214
Dovolená za odpracované dny jako samostatný typ dovolené se zrušuje.
K bodům 35 a 36 (§ 215 odst. 1 až 3)
V případě dodatkové dovolené podle § 215 zákoníku práce je navrhován obdobný postup
odvozování její délky z týdenní pracovní doby zaměstnance v závislosti na tom,
zda zaměstnanec pracuje po stanovenou nebo sjednanou kratší týdenní pracovní dobu
za podmínek uvedených v tomto ustanovení po celý kalendářní rok nebo jen po jeho část.
Výměra dodatkové dovolené za kalendářní rok je vždy 1 týden. Týdnem dodatkové dovolené
zaměstnance, který pracuje v exponovaných podmínkách po celý kalendářní rok, je v takovém
případě dovolená v délce stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby rovněž vyjádřena
v hodinách. Nekoná-li zaměstnanec práci za těchto podmínek po celý kalendářní rok, stanoví
se délka dodatkové dovolené obdobně, jako v případě poměrné části dovolené za kalendářní
rok – tedy jako jedna dvaapadesátina stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby za každou
zaměstnancem odpracovanou stanovenou nebo kratší týdenní pracovní dobu, s výjimkou
zaměstnanců konajících práci v tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastech,
kde odlišný způsob stanovení délky dodatkové dovolené vyplývá z § 215 odst. 4 písm. f)
zákoníku práce.
K bodu 37 [§ 215 odst. 4 písmeno j)]
Navrhuje se, aby dodatková dovolená byla poskytována i zaměstnancům, kteří alespoň
v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby pracují při čištění stok, kalových prostor,
kanálových odpadů, žump, vpustí, kanalizačního potrubí a přípojek, hubení škodlivých
živočichů ve stokách a při obsluhování čistíren odpadních vod přicházejí do přímého styku
s biologickými odpadními vodami a odpady.
Dodatková dovolená se podle § 215 odst. 4 zákoníku práce poskytuje zaměstnancům, kteří
konají práce zvlášť obtížné. K těmto zaměstnancům patří mimo jiné i zaměstnanci, kteří jsou
při práci na pracovištích s infekčními materiály vystaveni přímému nebezpečí nákazy, pokud
tuto práci vykonávají alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby. Podle
stanoviska Ministerstva zdravotnictví zásadním je určení, o která pracoviště s infekčními
materiály se jedná a zda je zde přímé nebezpečí nákazy. Záleží na tom, jaký biologický činitel
je při práci přítomen, neboť pouze biologické činitele uvedené v příloze č. 7 nařízení vlády
č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů, mohou být infekční, a tudíž zdrojem nákazy. V případě čistíren odpadních vod není
možné stanovit konkrétní biologický činitel tak, aby jej bylo možné členit do skupin 1 až 4,
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na druhé straně však nelze vyloučit při výkonu činnosti v zařízeních odpadních vod možnou
expozici biologickým činitelům skupin 2 až 4. Čistírny odpadních vod jsou druhem pracoviště,
na nichž jsou zaměstnanci vykonávány práce s vyšším rizikem infekčního onemocnění než
u ostatní populace.
K bodu 38 (§ 215 odst. 6)
Jedná se o legislativně-technické zpřesnění zahrnující pouze odstavce 1 až 4, v nichž jsou
uvedeny fyzické osoby, kterým se přiznává dodatková dovolená.
K bodu 39 (§ 215 odst. 7 a 8)
V odstavci 7 se podobně jako u zaměstnanců uvedených v § 212 odst. 4, u nichž dochází
v průběhu téhož kalendářního roku ke změně délky stanovené nebo kratší týdenní pracovní
doby, stanoví obdobné pravidlo, podle něhož se zjistí délka dodatkové dovolené s ohledem
na změny délky týdenní pracovní doby (viz příklad k novelizačnímu bodu 34 – k § 212).
V odstavci 8 se nově navrhuje, aby v případě dodatkové dovolené (opět s výjimkou
zaměstnanců uvedených v § 215 odst. 4 písm. f) zákoníku práce) byly pro účely této dovolené
započteny jako odpracované pouze ty doby, kdy zaměstnanec skutečně za stanovených
ztížených podmínek práci koná a nikoli i další doby, které se podle § 216 odst. 2 a § 348 odst.
1 za odpracované pouze považují. Taková úprava je vzhledem k charakteru dodatkové dovolené
jako dovolené „nadstandardní“ nejen přípustná, ale i žádoucí.
Odchylky v poskytování dodatkové dovolené zaměstnancům uvedeným v odstavci 4 písm. f)
jsou odůvodněny dlouhodobým pobytem v tropických a jinak zdravotně obtížných oblastech,
a to např. i v době překážek v práci.
K bodu 40 (§ 216 odst. 2 až 4)
V rámci zásadní koncepční změny dovolené, v níž se nepočítá s následným krácením dovolené
za kalendářní rok nebo její poměrnou část, k němuž podle dosavadní právní úpravy docházelo,
jestliže zaměstnanec při splnění podmínky odpracování alespoň 60 dnů v tomto roce nekonal
práci z důvodu stanovených překážek v práci, které se nepovažují za výkon práce, a to po dobu
100 a více dní (směn), se tato podmínka modifikuje tak, že se zaměstnanci naopak tyto překážky
v práci za výkon práce uznávají, avšak pouze do limitu dvacetinásobku stanovené nebo
sjednané kratší týdenní pracovní doby v kalendářním roce. Naopak, daleko širší je okruh
důležitých osobních překážek v práci zahrnující doby mateřské dovolené zaměstnankyně nebo
rodičovské dovolené příslušející zaměstnanci do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna
čerpat mateřskou dovolenou, doby dočasné pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu
nebo nemoci z povolání, doby zameškané pro důležité osobní překážky v práci uvedené
v prováděcím právním předpisu podle § 199 odst. 2 zákoníku práce (nyní tedy v příloze
k nařízení vlády č. 590/2006 Sb.), ošetřování či péče podle § 191 nebo dlouhodobé péče podle
§ 191a, které se jako dosud za výkon práce považují v plném rozsahu a nezapočítávají se tak
do uvedeného limitu, stejně jako další překážky v práci na straně zaměstnance (např. překážky
z důvodu obecného zájmu), což jednoznačně vyplývá z § 348 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.
Navíc podle zákona č. 310/2017 Sb., kterým se s účinností od 1. června 2018 měnil i zákoník
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práce, se k překážkám v práci, které se pro účely dovolené posuzují jako výkon práce, a tudíž
se do limitu podle předchozí věty rovněž nezapočítávají, přistupují též doba ošetřování dítěte
mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti a doba péče o dítě mladší než 10 let podle
§ 191 a doba poskytování dlouhodobé péče podle § 191a. Podmínkou pro uznání důležitých
osobních překážek v práci započítávaných jen do limitu dvacetinásobku stanovené nebo
sjednané kratší týdenní pracovní doby v kalendářním roce za odpracované je, že zaměstnanec
v tomto roce odpracoval mimo tyto překážky v práci alespoň dvanáctinásobek stanovené nebo
sjednané kratší týdenní pracovní doby.
Veškeré překážky v práci připadající na jednotlivé směny zaměstnance se tak započítávají
či nezapočítají do počtu hodin odpracovaných zaměstnancem po stanovenou nebo sjednanou
kratší týdenní pracovní dobu, čímž se výsledná délka dovolené koriguje. S ohledem na to je
třeba všechny překážky v práci vztahující se k jednotlivým směnám konkrétního zaměstnance
nebo jejich částem vyjádřit v hodinách – tedy podle toho, na jak dlouhou směnu nebo její část
zaměstnanci připadly. Současně se do společných ustanovení o dovolené (§ 216 odst. 4)
legislativně technickou změnou zařazuje dosavadní ustanovení § 212 odst. 4 o podmínkách
poskytování dovolené zaměstnanci, který byl dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné
funkce.
K bodu 41 (§ 216 odst. 5)
V souvislosti se změnou koncepce výpočtu dovolené ve vazbě na týdenní pracovní dobu
zaměstnance se celý nárok na dovolenou za příslušný kalendářní rok zaokrouhlí na hodiny
nahoru.
K bodu 42 (§ 218 odst. 2)
Právní úprava povinnosti zaměstnavatele určit zaměstnanci čerpání celé dovolené, včetně
dovolené přesahující její minimální délku 4 týdnů, do konce kalendářního roku, v němž právo
na ni vzniklo, byla s účinností od 1. 1. 2012 neodůvodněně přísnější a nevyhovovala běžným
potřebám praxe. Často je v zájmu samotného zaměstnance převést část jeho nevyčerpané
dovolené do následujícího kalendářního roku, zvláště za situace, kdy v tomto následujícím
kalendářním roce potřebuje čerpat dovolenou již v době, kdy mu na ni ještě nevzniklo právo
(zpravidla v průběhu prvého čtvrtletí). Připouští se tedy možnost převedení nevyčerpané části
dovolené, která přesahuje minimální výměru 4 týdnů a u pedagogických pracovníků
a akademických pracovníků vysokých škol 6 týdnů v kalendářním roce, do následujícího
kalendářního roku, a to na žádost zaměstnance a s přihlédnutím k jeho oprávněným zájmům.
Návrhem je přitom respektován článek 9 bod 2 Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 132,
o placené dovolené, který umožňuje „odložit“ tu část každoroční placené dovolené, která
přesahuje stanovenou její minimální výměru (podle § 212 odst. 1 zákoníku práce činí
minimální výměra dovolené alespoň 4 týdny v kalendářním roce).
K bodu 43 (§ 218 odst. 3)
Jde o legislativně technické promítnutí změny provedené podle předchozího bodu.
K bodu 44 (§ 218 odst. 6)
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Aby při určování čerpání dovolené zaměstnavatelem nedocházelo k tříštění dovolené na části
směn, stanoví se nově pravidlo, že jen výjimečně lze určit dovolenou v rozsahu kratším, než činí
délka směny zaměstnance, a to s jeho souhlasem, ne však méně než činí její polovina, ledaže
by se jednalo o zbývající část dovolené v příslušném kalendářním roce, která je kratší
než polovina směny.
K bodu 45 (§ 219 odst. 1)
Jedná se o legislativně technickou změnu, která odstraňuje dosavadní rozpor s § 217 odst. 4.
K bodu 46 (§ 219 odst. 2)
Při respektování pravidla, že připadne-li svátek do doby čerpání dovolené, nezapočítává
se do dovolené, dochází v praxi k situacím, kdy zaměstnanci, jehož směna z důvodu svátku
neodpadla, a byl ji proto povinen v souladu s § 91 odst. 4 ve svátek odpracovat, požádá
zaměstnavatele o poskytnutí dovolené na tento den a zaměstnavatel mu vyhoví a čerpání
dovolené pouze na tento den určí. V takovém případě není důvodné, aby takto poskytnutá
dovolená pouze na den svátku nebyla započítána do dovolené.
K bodu 47 (§ 221)
Podmínka, že se za změnu zaměstnání v průběhu téhož kalendářního roku považuje
bezprostředně navazující vznik pracovního poměru u nového zaměstnavatele, se jeví jako
nedůvodná, poněvadž převzetí závazku poskytnout na žádost zaměstnance nevyčerpanou
dovolenou u dosavadního zaměstnavatele zaměstnavatelem novým vyžaduje dohodu obou
zúčastněných zaměstnavatelů a není tedy nutné, aby možnost takové dohody byla vázána pouze
na bezprostřední návaznost obou pracovních poměrů. Je tedy na zaměstnanci, zda
před skončením dosavadního pracovního poměru o uspokojení svého práva na nevyčerpanou
dovolenou novým zaměstnavatelem požádá a na obou zaměstnavatelích, zda příslušnou dohodu
v tomto směru uzavřou i v případě, kdy oba pracovní poměry nebudou na sebe navazovat
bezprostředně.
K bodům 48 a 49 (§ 222)
S ohledem na změnu koncepce dovolené, při níž již není rozhodné, zda zaměstnanec pracuje
v rámci rovnoměrného nebo nerovnoměrného rozvržení týdenní pracovní doby, se věty druhé
v odstavcích 1 a 4 staly obsoletními, a proto se ruší.
K bodu 50 (§ 222a)
Navrhovaný § 222a reaguje na právní úpravu některých členských států, která se týká náhrady
za dovolenou zaměstnanců, kteří byli vysláni do těchto členských států v rámci nadnárodního
poskytování služeb.
V některých členských státech EU musejí zaměstnavatelé platit částky odpovídající náhradě
mzdy za dovolenou do příslušné pokladny, ze které je pak přímo zaměstnancům náhrada mzdy
za dovolenou poskytována. Tuto povinnost mají i české firmy, pokud vysílají zaměstnance
k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb do těchto členských států. V případě,
že by náš zaměstnavatel částku nezaplatil, vystavuje se uložení pokuty. Vedle povinnosti platit
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částku odpovídající náhradě mzdy za dovolenou v jiném členském státě je zaměstnavatel
povinen poskytovat náhradu mzdy za dovolenou přímo zaměstnancům, kteří čerpají dovolenou.
Zaměstnavatel tak zaměstnancům poskytuje náhradu za dovolenou 2x a zaměstnanci obdrží
za dobu čerpání dovolené náhradu také 2x. Takovou duplicitu navržené ustanovení odstraňuje
tím, že náhrada mzdy za dovolenou podle zákoníku práce zaměstnanci nepřísluší v rozsahu,
ve kterém mu tato náhrada přísluší podle právních předpisů členského státu, do něhož byl
zaměstnanec vyslán.
K bodu 51 (§ 223)
V rámci nové koncepce dovolené se krácení dovolené upravuje pouze pro případ
neomluveného zameškání směny zaměstnancem, a to odečtením počtu neomluveně
zameškaných hodin ve směně od celkového počtu hodin připadajících zaměstnanci na jeho
dovolenou v kalendářním roce. Dosavadní postih zaměstnance za neomluvenou absenci
možností krátit jeho dovolenou o 1 až 3 dny se snižuje na počet skutečně zameškaných hodin,
a tím i zmírňuje. Neomluvené zameškání směn je porušením základních povinností
zaměstnance a může být zaměstnavatelem postiženo i jiným způsobem (např. rozvázáním
pracovního poměru).
Nutnost projednání s odborovou organizací, zda se v daném případě jedná o neomluvenou
absenci, zůstává nedotčena.
K bodu 52 (§ 249)
Současná právní úprava stanoví, že povinnost zakročit k odvrácení škody hrozící
zaměstnavateli nemá zaměstnanec v případě, pokud by tím vystavil vážnému ohrožení sebe
nebo ostatní zaměstnance, popřípadě osoby blízké. Návrh rozšiřuje okruh dosavadních osob
tak, že vyloučení této povinnosti bude dáno vždy, pokud by došlo k ohrožení jiné fyzické osoby
bez ohledu na to, zda jde o osobu blízkou či jiného zaměstnance.
K bodu 53 (§ 269 odst. 5)
Stávající znění § 271f je přesunuto do nového § 269 odst. 5, a to bez věcného dopadu.
K bodu 54 (§ 271f)
Inspirací pro zavedení institutu jednorázové náhrady nemajetkové újmy při zvlášť závažném
ublížení na zdraví zaměstnance do pracovněprávní úpravy je ustanovení § 2959 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákoník práce dosud tento druh nemajetkové újmy
neupravuje, což způsobuje nedůvodné rozdíly mezi úpravou zákoníku práce a úpravou
občanského zákoníku. Lze očekávat, že půjde spíše o výjimečné případy nejtěžšího zdravotního
poškození, a to zejména o kómatické stavy, závažná poškození mozku či o ochrnutí výrazného
rozsahu, tj. o následky srovnatelné s usmrcením osoby, která je v tomto případě trvale vyřazena
z většiny sfér společenského uplatnění, a smutek, strach, pocity zoufalství a beznaděje
způsobují blízkým osobám nemajetkovou újmu. Jednorázová náhrada nemajetkové újmy bude
příslušet pouze manželovi, partnerovi, dítěti a rodiči zaměstnance, který utrpěl zvlášť závažné
ublížení na zdraví, jakož i dalším osobám v poměru rodinném nebo obdobném, které újmu
zaměstnance pociťují jako újmu vlastní.
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K bodu 55 (§ 271g)
Částka příslušející na zřízení pomníku nebo desky v případě smrti zaměstnance ve výši
nejméně 20 000 Kč byla stanovena s účinnosti od 1. ledna 2007 zákonem č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce. S ohledem na vývoj cenové úrovně, ke kterému došlo od roku 2007, a ke které
dochází v současnosti, se navrhuje zvyšovat pravidelně tuto částku v závislosti na výši
průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku
předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém vznikne právo na tento druh náhrady škody,
a to ve výši jedenapůlnásobku této průměrné mzdy. Zákon již nebude upravovat nárok pevnou
částkou. Výši průměrné mzdy v národním hospodářství bude vyhlašovat MPSV sdělením
uveřejněným ve Sbírce zákonů.
K bodu 56 (§ 271i)
Toto ustanovení zpřesňuje používané pojmosloví tak, že namísto odškodnění používá přesnější
pojem náhrada nemajetkové újmy. Oproti současné právní úpravě se jednorázová náhrada
nemajetkové újmy pozůstalých nebude vázat u dětí zemřelého na jejich zletilost a u rodičů
zemřelého na nutnost jejich žití ve společné domácnosti, což byl nedůvodný rozdíl mezi
občanskoprávní a pracovněprávní úpravou. Důvodem je skutečnost, že duševní útrapy dětí
z úmrtí otce nebo matky nelze vázat a podmiňovat jejích nezletilostí a nezaopatřeností,
ale rodinným vztahem k otci - matce, který je vztahem celoživotním. Stejně tak je tomu
v případě vztahu rodičů ke svým dětem.
Výše náhrady bude odvozena od dvacetinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství
zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku,
ve kterém vznikne pozůstalému právo na jednorázovou náhradu a její výše bude adekvátní výši
náhrady, která je v obdobných případech přiznávána pozůstalým podle občanského zákoníku.
Výše průměrné mzdy bude vyhlašována ministerstvem sdělením, a to na základě údajů Českého
statistického úřadu. Vázanost na výši průměrné mzdy v národním hospodářství bude znamenat
pro pozůstalé právní jistotu zvyšování částek bez nutnosti změny zákonnou formou. Jedná se
přitom o částku minimální, kdy jednorázová náhrada může být poskytnuta i vyšší. V případě,
že je náhrada vyplácena oběma rodičům, přísluší každému rodiči pouze polovina této částky (i
v tomto případě se však jedná o částku minimální).
Jednorázová náhrada nemajetkové újmy nově přísluší i dalším osobám v poměru rodinném
nebo obdobném, které smrt zaměstnance pociťují jako vlastní újmu, avšak za podmínky, že tyto
osoby vznik nemajetkové újmy v konkrétním případě prokáží. Pro tyto případy není minimální
výše jednorázové náhrady zákonem stanovena.
K bodu 57 (§ 271s odst. 2)
V souvislosti se zavedením institutu jednorázové náhrady nemajetkové újmy při zvlášť
závažném ublížení na zdraví, je stanoveno, že v případě, kdy poškozený v důsledku zvlášť
závažného ublížení na zdraví zemře, soud při určení výše jednorázové náhrady nemajetkové
újmy pozůstalých zohlední již přiznanou výši jednorázové náhrady nemajetkové újmy
při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance.
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K bodu 58 (§ 273 odst. 2)
Členové vyjednávacího výboru (§ 290 zákoníku práce) jsou zrovnoprávněni s ostatními
zástupci zaměstnanců (§ 276 odst. 1 zákoníku práce) i s členy evropské rady zaměstnanců
(§ 297 zákoníku práce), pokud jde o definici plnění pracovních úkolů pro účely náhrady škody,
což je v souladu s čl. 10 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES, o zřízení
evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání
se zaměstnanci v podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících
na úrovni Společenství, ve kterém se stanoví, že členové zvláštního vyjednávacího výboru,
členové evropské rady zaměstnanců a zástupci zaměstnanců požívají při výkonu svých funkcí
obdobné ochrany a jistot jako zástupci zaměstnanců podle vnitrostátních právních předpisů
nebo zvyklostí země, ve které jsou zaměstnáni.
K bodu 59
Vzhledem k tomu, že zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
byl zrušen zákonem č. 89/2012 Sb., navrhuje se z textu poznámky pod čarou č. 78 odkaz na něj
vypustit.
K bodu 60
Poznámka pod čarou č. 79 odkazuje na ustanovení § 200x občanského soudního řádu, které
bylo zrušeno zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších
předpisů. V současné době se lze domáhat ochrany u soudu podáním návrhu na vyslovení
neplatnosti volby rady zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů.
K bodu 61
Vzhledem k tomu, že a zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, byly
zrušeny zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, navrhuje se zrušit poznámky pod čarou
č. 80 a 87 a 112, které na tyto zákony odkazují.
K bodu 62 (§ 286 odst. 1)
Pojem „kolektivní vyjednávání“ zákoník práce nepoužívá. Kolektivní vyjednávání je upraveno
pouze zákonem č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, nikoli
zákoníkem práce, na který rušený text odkazuje.
K bodu 63 (§ 309a)
Z důvodu směrnicí (EU) 2018/957 posilované ochrany vysílaných zaměstnanců a jejich právní
jistoty se navrhuje za § 309 vložení nového ustanovení, upravujícího informační povinnost
uživatele vůči agentuře práce v případě tzv. double postingu. Jedná se o situaci, kdy uživatel
zaměstnance k němu dočasně přiděleného agenturou práce dále vyšle k výkonu práce na území
jiného členského státu Evropské unie v rámci nadnárodního poskytování služeb ve smyslu čl.
56 Smlouvy o fungování Evropské unie. Uživatel bude povinen v dostatečném předstihu
informovat agenturu práce o tom, že tohoto zaměstnance vyšle na území jiného členského státu
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Evropské unie v rámci nadnárodního poskytování služeb, o místu výkonu práce v členském
státu Evropské unie, pracovních úkolech, které má vyslaný zaměstnanec vykonávat, o datu
zahájení výkonu práce vyslaného zaměstnance. Tato informace bude muset obsahovat povinné
údaje, např. o místu výkonu práce vyslaného zaměstnance v jiném členském státě Evropské
unie, druhu práce, datu zahájení výkonu práce, a skutečnosti, že se jedná o nahrazení dříve
vyslaného zaměstnance (pro účely naplnění podmínek tzv. dlouhodobého vyslání), atd. Jedná
se o transpozici čl. 1 odst. 1 písm. c) bod ii věta druhá (čl. 1 odst. 3 třetí pododstavec). Směrnice
(EU) 2018/957 totiž nově výslovně považuje pracovníky vyslané uživatelem v rámci tzv.
double postingu (viz výše) rovněž za vyslané pracovníky ve smyslu směrnice 96/71/ES a
agentury práce za vysílající podniky se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými.
K bodům 64 a 65 (§ 313 odst. 1)
Úprava zákoníku práce je navržena tak, aby se snížila administrativní náročnost zaměstnavatelů
zrušením povinnosti zaměstnavatele vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání v případě
ukončení dohody zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce s výjimkou těch,
u kterých je prováděn výkon rozhodnutí srážkami z dohody o provedení práce nebo kteří byli
účastni nemocenského pojištění podle § 7a zákona o nemocenském pojištění. Tato právní
úprava nabízí řešení jak požadavku na snížení administrativní náročnosti zaměstnavatelů,
tak zakotvení povinnosti zaměstnavatelů vydat toto potvrzení ve stanovených případech
ve vztahu k souvisejícím právním předpisům [§ 7a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, § 299 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti].
Při přípravě stávající právní úpravy bylo v důvodové zprávě k zákonu č. 365/2011 Sb. navrženo
provést legislativně technické zpřesnění § 313 odst. 1, které spočívalo v tom, že je nutné uvádět
všechny druhy základních pracovněprávních vztahů, proto právní úprava § 313 odst. 1 zákoníku
práce stanovuje zaměstnavateli povinnost vydat zaměstnanci při skončení základního
pracovněprávního vztahu, který byl založen pracovní smlouvou nebo některou z dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr, potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) a stanoví
taxativně v § 313 odst. 1 písm. a) až f) náležitosti tohoto potvrzení. Údaje, které jsou rozhodné
pro posouzení práva na poskytnutí podpory v nezaměstnanosti, je zaměstnavatel podle § 313
odst. 2 povinen na žádost zaměstnance uvést v odděleném potvrzení. V této souvislosti je třeba
též odkázat na § 265 odst. 2, který zakotvuje odpovědnost zaměstnavatele za škodu
zaměstnanci, kterou mu způsobil porušením právních povinností v rámci plnění pracovních
úkolů. Odpovědnost zaměstnavatele podle § 265 odst. 2 vznikne i v případě, kdy byla
zaměstnanci způsobena škoda uvedením nepravdivých, neúplných nebo nepřesných údajů
v potvrzení o zaměstnání.
Stávající právní úprava § 313 odst. 2 zákoníku práce souvisí s ustanovením § 39 odst. 2 zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč
o zaměstnání, který získal v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností
dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu (viz zákon o nemocenském
pojištění) v délce alespoň 12 měsíců; překrývají-li se doby důchodového pojištění, započítávají
se jen jednou. Podle § 42 odst. 2 zákona o zaměstnanosti musí skutečnosti rozhodné
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pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti uchazeč o zaměstnání doložit krajské
pobočce Úřadu práce, a to například evidenčním listem důchodového pojištění, potvrzením
o zaměstnání, potvrzením o výši průměrného výdělku, dokladem o výkonu jiné výdělečné
činnosti.
Změnou zákona o nemocenském pojištění byli zaměstnanci činní na základě dohod o provedení
práce zahrnuti do okruhu pojištěných osob (§ 7a). Podmínkou účasti na nemocenském
a důchodovém pojištění zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce bylo
dosažení započitatelného příjmu z této činnosti. Dosažení stanovené hranice příjmu založí účast
na pojištění bez ohledu na to, na jakou dobu byla dohoda o provedení práce sjednána.
Podmínkou účasti na nemocenském (§ 7a) a důchodovém pojištění (§ 5 odst. 1 písm. f) a § 8
zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů) zaměstnanců
činných na základě dohody o provedení práce je dosažení započitatelného příjmu z této činnosti
(v částce vyšší než 10 000 Kč v měsíci).
Založení účasti na nemocenském pojištění zaměstnanců činných na základě dohody
o provedení práce si vyžádalo změnu zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců
při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, který zakotvil, že i zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou
chráněni při platební neschopnosti zaměstnavatele.
Povinnosti zaměstnavatele, resp. plátce mzdy podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále je „OSŘ“), a povinného jsou stanoveny v hlavě druhé
Srážky ze mzdy v § 276 až 302 OSŘ. Nově, s účinností od 1. 9. 2015, zákon č. 164/2015 Sb.,
kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovil, mimo jiné, že ustanovení o výkonu
rozhodnutí (exekuce) srážkami ze mzdy se použijí i na výkon rozhodnutí (exekuce) srážkami
z odměny i z dohody o provedení práce.
V § 313 odst. 1 písm. e) je v souvislosti s požadovanými údaji uváděnými v potvrzení
o zaměstnání doplněn text ustanovení o identifikaci orgánu, který nařídil srážky ze mzdy.
K bodu 66 (§ 317a)
K odst. 1
Navrhuje se do zákoníku práce zavést nový právní institut, který má zaměstnancům umožnit
lepší sladění pracovního a rodinného života. Nejméně dva zaměstnanci si budou moci sami
po předchozí dohodě se zaměstnavatelem rozvrhovat svou pracovní dobu ve vzájemné
spolupráci podle svých osobních potřeb. V textu se dále uvádí, že dva nebo více zaměstnanců
si budou sami rozvrhovat pracovní dobu do směn po vzájemné dohodě na tzv. sdíleném
pracovním místě. Pojem sdílené pracovní místo se běžně užívá v pracovněprávní doktríně,
v projektech apelujících na jeho zavedení do zákoníku práce, ale i v občanské společnosti.
Za sdílení pracovního místa se považuje situace, kdy dva nebo více zaměstnanců sdílí jedno
pracovní místo s tím, že se v rozsahu svého pracovního úvazku (tzn. v rozsahu sjednané kratší
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pracovní doby) střídají při výkonu práce tak, aby pracovní místo bylo v pracovní době obsazeno
jedním z nich, resp. situace, kdy se o jednu pracovní pozici s konkrétní pracovní náplní
a o na tuto pozici navázanou práci dělí dva či více zaměstnanců. Podmínkou je, aby se jednalo
o zaměstnance v pracovním poměru se stejným druhem práce a sjednanou kratší pracovní
dobou, přičemž souhrn sjednané kratší pracovní doby všech zaměstnanců nesmí překročit
stanovenou týdenní pracovní dobu podle § 79 zákoníku práce. To neplatí v případě, kdy
zaměstnanec zastupuje druhého zaměstnance podle odstavce 4. V tomto případě totiž rozsah
jeho pracovní doby bude samozřejmě větší, než bylo původně sjednáno s jeho
zaměstnavatelem. Zároveň se stanovuje, že společný rozvrh pracovní doby může být určen
nejdéle na 4týdenní vyrovnávací období.
K odst. 2
Podmínkou pro zavedení tohoto institutu bude individuální dohoda mezi zaměstnavatelem
a každým dotyčným zaměstnancem. Dohoda musí být uzavřena písemně, nicméně nedostatek
formy nebude spojen s nicotností právního jednání. Tuto dohodu bude možno uzavřít jako
samostatnou dohodu nebo rovněž může být součástí pracovní smlouvy, přičemž v obou
případech bude vypověditelná (viz odst. 5).
V dohodě bude nutné vyřešit způsob rozvrhování pracovní doby, a to zejména stanovení
časových úseků, ve kterých si budou moci zaměstnanci rozvrhnout pracovní dobu tak, aby byla
zajištěna požadovaná činnost zaměstnavatele. Zaměstnavatel dále může řešit způsob předávání
si úkolů mezi jednotlivými zaměstnanci, aby byly plněny úkoly včas a řádně (může například
stanovit, že zaměstnanci si musí pracovní dobu rozvrhnout takovým způsobem, aby po určitou
dobu pracovali společně). Součástí dohody též může být sjednaná doba trvání tohoto institutu,
přičemž při absenci tohoto ujednání se bude jednat o dohodu na dobu neurčitou. Dohoda bude
v obou případech vypověditelná (viz odst. 5).
K odst. 3
Zaměstnancům se stanovuje povinnost předložit zaměstnavateli společný rozvrh pracovní doby
v písemné formě. Tento rozvrh budou zaměstnanci povinni předložit zaměstnavateli nejdéle
jeden týden před začátkem vyrovnávacího období, které může být maximálně 4týdenní.
Případné změny již takto rozvržené pracovní doby budou zaměstnanci ve vzájemné spolupráci
moci učinit nejdéle dva dny před konkrétní směnou, které se uvedená změna týká. Zákon
zároveň umožňuje, aby si zaměstnanci se zaměstnavatelem mohli odlišně sjednat tuto lhůtu
seznámení se změnou (zkrátit ji, či naopak prodloužit). Toto ujednání může být paušální
a součástí dohody nebo je též možné dohodnout se vždy pro každý konkrétní případ změny
rozvrhu. Návrh v dané souvislosti pamatuje i na situaci, kdy se zaměstnanci na společném
rozvrhu nedohodnou anebo nepředloží společný rozvrh pracovní doby zaměstnavateli včas,
tj. alespoň 7 dní před začátkem vyrovnacího období. Zaměstnavatel za této situace vypracuje
písemný rozvrh na toto období sám, přičemž je povinen zaměstnance s tímto rozvrhem
seznámit bez zbytečného odkladu.
K odst. 4
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Zaměstnanec nemá obecnou povinnost zastoupit druhého zaměstnance, který nemůže
odpracovat předem rozvrženou směnu. Navržená úprava však umožňuje, aby zaměstnanec dal
v dohodě o sdíleném pracovním místu souhlas se zastupováním druhého zaměstnance, případně
dával souhlas ad hoc pro každý konkrétní případ zastoupení.
K odst. 5
Závazek z dohody o sdíleném pracovní místě mohou zaměstnanec se zaměstnavatelem rozvázat
dohodou, případně jej může zaměstnanec či zaměstnavatel jednostranně vypovědět, a to
z jakéhokoliv důvodu nebo též bez uvedení důvodu. V kombinaci s 15denní výpovědní dobou
tak bude možné se z tohoto institutu poměrně flexibilně vyvázat, a to například za situace,
že u jednoho ze zaměstnanců nastane dlouhodobější překážka, či z důvodu, že některé ze stran
nebude již nadále vyhovovat zvolená forma spolupráce. Rozvázání závazku z dohody přitom
nemá žádný vliv na trvání pracovního poměru zaměstnance. Nedostatek písemnosti není spojen
s nicotností, jako je tomu například u výpovědi z pracovního poměru, ale zakládá pouze
neplatnost.
K odst. 6
Zanikne-li závazek z dohody o sdíleném pracovním místě, tj. například jeden ze zaměstnanců dá
výpověď z tohoto institutu a závazek tak uplynutím 15denní výpovědní doby zanikne, režim
sdíleného pracovního místa se ve vztahu k zbývajícím zaměstnancům na témže sdíleném
pracovním místě bude uplatňovat do konce probíhajícího vyrovnávacího období, tj. bude
se vůči nim nadále postupovat podle společného rozvrhu, a to i v případě, že zůstane
zaměstnanec jediný. Po uplynutí probíhajícího vyrovnávacího období se pak pracovní režim
sdíleného pracovního místa neužije, tj. rozvrh pracovní doby následně určuje ve smyslu § 81
zákoníku práce jednostranně zaměstnavatel, a to do té doby, než uzavře dohodu s novým
zaměstnancem namísto prvního zaměstnance, aby se mohl režim sdíleného pracovního místa
znovu začít realizovat (dochází zde tedy k substituci jednoho ze zaměstnanců a zaměstnanci
opět mohou ve vzájemné spolupráci rozvrhovat pracovní dobu na nadcházející vyrovnávací
období).
K bodu 67 [§ 319 odst. 1 písm. c)]
Článek 1 odst. 1 písm. c) bodu i) směrnice (EU) 2018/957 [čl. 1 odst. 3 směrnice 96/71/ES]
rozšiřuje poskytování odměny za práci na všechny povinné složky mzdy nebo platu vyplácené
v souvislosti s vysíláním pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb, proto se nadále
nevztahuje povinnost rovného zacházení pouze na minimální mzdu, příslušné úrovně zaručené
mzdy a příplatky za práci přesčas. Transpozice tohoto článku vyžaduje v podmínkách české
právní úpravy v § 319 odst. 1 písm. c) rozšíření této odměny na všechny povinné složky mzdy
nebo platu, vyplácené v souvislosti s vysíláním zaměstnanců v rámci nadnárodního
poskytování služeb. Mzda nebo plat jsou peněžité plnění (a u mzdy plnění peněžité hodnoty)
poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Do mzdy nebo platu se zahrnují veškeré
složky mzdy nebo platu, které zaměstnanci přísluší za předpokladu splnění podmínek
stanovených zákoníkem práce nebo jinými právními předpisy. Mzda nebo plat se uvádí v hrubé
výši, neboť čistá výše mzdy nebo platu je proměnlivá, např. mohou být každý měsíc sraženy
ze mzdy nebo platu i jiné srážky/zálohy než pravidelné odpočty pojistného na sociální
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zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na všeobecném
zdravotním pojištění a zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
Zaměstnavatel bude v konkrétním případě muset porovnat, zda poskytovaná odměna za práci
dosahuje úrovně minimální, příp. zaručené mzdy. Dále bude muset posoudit, zda za dobu práce
vykonávané za určitých specifických režimů odpovídá zvýšení odměny za práci. S ohledem
na skutečnost, že zákoník práce stanoví skutkové podmínky pro poskytnutí dalších
obligatorních složek mzdy nebo platu jednoznačně (např. práce v noci, ve svátek), lze povinný
rozsah jejich poskytování v konkrétním případě přesně stanovit. Takto získaná částka bude
moci být porovnána s celkovou hrubou výší odměny zaměstnance, který je do ČR vyslán
ve smyslu recitálu 18 směrnice (EU) 2018/957.
Zákoník práce umožňuje důsledně rozlišit složky odměny za práci od poskytovaných
cestovních náhrad; i v současnosti je zcela konformní s ustanovením čl. 3 odst. 7 směrnice (EU)
2018/957.
K bodu 68 [§ 319 odst. 1 písm. h) a i)]
Směrnice (EU) 2018/957 nově v čl. 1 odst. 2 písm. a) [čl. 3 odst. 1 první pododstavec směrnice
96/71/ES] rozšiřuje povinnosti zaměstnavatele o zajištění pracovních podmínek týkajících se
ubytování zaměstnanců, pokud je poskytuje (přímo i nepřímo) zaměstnavatel mimo pravidelné
místo výkonu práce, a dále o náhrady cestovních výdajů při cestách konaných za účelem
výkonu práce nebo v souvislosti s ním ve smyslu § 152 zákoníku práce. Podle čl. 1 odst. 2 písm.
a) [čl. 3 odst. 1 druhý pododstavec směrnice 96/71/ES] se tato úprava vztahuje výlučně
na cestovní výdaje a výdaje na stravu a ubytování vynaložené vyslanými pracovníky, pokud
musí cestovat do obvyklého místa výkonu práce v členském státě, na jehož území jsou vysláni,
nebo z tohoto místa, pokud jsou z tohoto obvyklého místa výkonu práce poslání na jiné místo
výkonu práce. Z tohoto důvodu je v § 319 odst. 1 navrženo doplnění o stanovení podmínek
ubytování, pokud je zaměstnavatel zaměstnanci poskytuje, a dále o náhrady cestovních výdajů
v souvislosti s výkonem práce s tím, že za pravidelné pracoviště se považuje obvyklé místo
výkonu práce na území České republiky. Je však třeba podotknout, že jiné typy plnění (zejména
příspěvky poskytované v souvislosti s vysláním) uvedené v příslušném článku směrnice (EU)
2018/957, český právní řád neupravuje. Úprava základního standardu pro ubytovací zařízení je
obecně obsažena ve vyhlášce č. 268/2006 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění
pozdějších předpisů. Úprava tuzemských cestovních náhrad je z pohledu státní příslušnosti
zaměstnance nediskriminační a její uplatnění respektuje podmínky vymezené v recitálu
8 směrnice (EU) 2018/957. Česká právní úprava neumožňuje při tuzemské pracovní cestě
poskytovat náhrady při zahraniční pracovní cestě - duplicita nemůže tedy vzniknout. V případě
kolize cestovních náhrad poskytovaných podle zákoníku práce s cestovními náhradami
poskytovanými podle předpisů jiného členského státu se uplatní úprava výhodnější pro
vyslaného zaměstnance, ani tehdy však nedochází k duplicitě.
K bodu 69 (§ 319)
Znění poznámky pod čarou č. 91 je legislativně technickým zpřesněním odůvodněným
správným odkazem na příslušný článek Smlouvy o Evropské unii a nově je zavedeno již
v § 222a. Proto se u § 319 jako nadbytečné zrušuje.
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K bodu 70 (§ 319a)
Jedná se o promítnutí článku 1 odst. 2 písm. b) směrnice (EU) 2018/957 [čl. 3 odst. 2 a 3
směrnice 96/71/ES] zakotvující ochranu tzv. dlouhodobě vyslaných pracovníků (nad 12 měsíců
skutečné doby vyslání). Nově směrnice (EU) 2018/957 výslovně garantuje těmto pracovníkům
kromě povinného standardu pracovních podmínek pro vyslané zaměstnance uvedených v čl. 3
odst. 1 směrnice 96/71/ES navíc i veškeré pracovní podmínky, jež se použijí v členském státě,
kde je práce vysílaným pracovníkem vykonávána (až na stanovené výjimky). Směrnice (EU)
2018/957 zakotvuje nově institut odůvodněného tzv. kvalifikovaného oznámení, na jehož
základě bude možno uvedenou dobu prodloužit na osmnáct měsíců, s tím, že se doby vyslání
jednotlivých vysílaných pracovníků budou pro tyto účely sčítat.
Z důvodu transpozice se navrhuje vložení nového § 319a, podle něhož se v případě přesažení
vyslání zaměstnance podle § 319 odst. 1 doby 12 měsíců, budou na něho vedle podmínek
uvedených v § 319 odst. 1 větě první vztahovat nově i ostatní podmínky pro zaměstnávání
zaměstnance v pracovním poměru podle tohoto zákona s výjimkou právní úpravy týkající se
vzniku, změny a skončení pracovního poměru. I nadále se uplatní ustanovení § 319 odst. 1 vět
druhé a třetí (přednosti výhodnější právní úpravy a samostatnost posuzování této výhodnosti).
V případě, odůvodněného tzv. kvalifikovaného oznámení podaného zaměstnavatelem
postupem nově upraveným v zákoně o zaměstnanosti se doba uvedená odstavci 1 se prodlužuje
na 18 měsíců. Vyšle-li zaměstnavatel k nahrazení zaměstnance uvedeného v § 319 odst. 1 jiného
zaměstnance, všechny doby vyslání těchto zaměstnanců, pokud plnili nebo plní stejné pracovní
úkoly na stejném místě, se pro účely posouzení doby uvedené v odstavce 1 sčítají.
K bodu 71 (§ 320a)
Zaměstnavatelé odvádějí v rámci zákonného pojištění své odpovědnosti za škodu
při pracovních úrazech a nemocech z povolání pojistné stanovené diferencovaně v závislosti
na rizikovosti jednotlivých odvětví. K výraznému snížení pracovní úrazovosti, a tím
i vyplácených náhrad škod a nemajetkových újem, které jsou odpovědní zaměstnavatelé
povinni hradit poškozeným zaměstnancům, event. pozůstalým po zaměstnancích, kteří
v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemřeli, mohou přispět aktivity v oblasti
prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci
z povolání.
Návrh proto doplňuje do zákoníku práce velmi potřebnou úpravu prevence pracovních úrazů
a nemocí z povolání. Stát bude nově poskytovat, na základě dohadovacího procesu v Radě
hospodářské a sociální dohodě ČR, sociálním partnerům finanční příspěvek na realizaci aktivit
v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu
nebo nemoci z povolání. Návrhy aktivit v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví
zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, včetně rozpočtů na jejich
realizaci budou sociální partneři předkládat Radě hospodářské a sociální dohody ČR, na jejíž
půdě budou tyto návrhy projednávány na tripartitním principu. Záměrem předkladatele je
nastavit transparentní procesní pravidla pro výběr aktivit v oblasti prevence rizik vzniku
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poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
k realizaci, jež budou zahrnovat posouzení efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti jednotlivých
aktivit na odborné a tripartitní úrovni i z pohledu dopadu do veřejných rozpočtů.
Při Ministerstvu práce a sociálních věcí by měl být vytvořen neformální odborný pracovního
týmu (komise) složený ze zástupců odborníků z řad státní správy a sociálních partnerů, jehož
úkolem bude posuzování návrhů aktivit z odborného hlediska přínosu pro prevenci BOZP
i hlediska dopadu do veřejných rozpočtů. Z tohoto posouzení by měl koncept vládního návrhu
Dohody Rady hospodářské a sociální dohody ČR o poskytnutí příspěvku na opatření v oblasti
prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci
z povolání, jež bude předkládán vládě ČR k projednání. Vláda ČR by měla následně přijmout
usnesení o vládním návrhu Dohody Rady hospodářské a sociální dohody a o poskytnutí
příspěvku na schválené aktivity. Takto formulovaný vládní koncept dohody Rady hospodářské
a sociální dohody ČR by měl být předložen k projednání Plenární schůzi rady hospodářské
a sociální dohody, na jejíž jednání by všechny tři delegace Tripartity, tedy vládní delegace,
delegace odborů a delegace zástupců zaměstnavatelů uzavřely dohodu o poskytnutí finančního
příspěvku na realizaci aktivit v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců
následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání na následující rok. Na základě žádosti
sociálních partnerů a v souladu s Dohodou Rady hospodářské a sociální dohody ČR by poté
Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo finanční příspěvky na realizaci schválených
aktivit. Zprávy o realizaci aktivit budou Radou hospodářské a sociální dohody ČR předloženy
Ministerstvu práce a sociálních věcí pro informaci.
K bodu 72 (§ 332)
Pro pracovněprávní účely je pravidlo stavení běhu lhůt podle občanského zákoníku nevhodné
z hlediska délky možného prodloužení nejen o zbytek lhůty, ale o dalších šest měsíců. Zákoník
práce obsahuje celou řadu tzv. krátkých lhůt počítaných na dny. U těchto lhůt nelze spravedlivě
požadovat jejich prodloužení v současném rozsahu. Navrhuje se speciální úprava, která bude
zavedena do zrušeného § 332 zákoníku práce. Úprava obecně stanoví, že po odpadnutí zákonné
překážky pouze doběhne zbytek zákonem stanovené lhůty bez prodlužování. Pro případy,
kdy zbývá po odpadnutí překážky podle věty první méně než 5 dnů do uplynutí lhůty, neskončí
tato lhůta dříve než za 10 dnů ode dne, kdy začala znovu běžet. Nepoužije se tedy automatické
prodlužování o šest měsíců, ale je zde přitom stanovena určitá krátká zákonná korekce, která
zvyšuje možnost řádného uplatnění práva.
K bodu 73 (§ 334 odst. 2)
Vzhledem k praktickým problémům, které vznikaly v souvislosti s požadavkem, aby
zaměstnavatel nejprve prokázal, že písemnost nebylo možné doručit zaměstnanci osobně
do vlastních rukou na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen anebo
prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, se nově zavádí pravidlo (postup),
že zaměstnavatel doručuje písemnost zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti; není-li to
možné, může ji pak zaměstnavatel doručit do vlastních rukou zaměstnanci jedním ze způsobů
doručení uvedených ve výčtu, tj. kdekoliv bude zaměstnanec zastižen, prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikaci,
70

anebo prostřednictvím datové schránky. Možné způsoby doručení, uvedené ve výčtu, nestanoví
hierarchii (pořadí) jejich užití.
K bodu 74 (§ 334 odst. 5)
Ustanovení se zrušuje, neboť se stalo obsoletním.
K bodu 75
Legislativně-technická oprava nesprávného čísla zákona o poštovních službách.
K bodu 76 (§ 335a)
Pro zjednodušení elektronického způsobu doručování písemností zaměstnavatelem
zaměstnanci se navrhuje nově stanovit zvláštní podmínky pro doručování do datové schránky.
Jednou z podmínek je stanovení písemného souhlasu zaměstnanec s doručováním do datové
schránky. Tento souhlas je možné udělit vždy pro každý konkrétní případ doručování
písemnosti anebo je možné souhlas udělit jako paušální. Oproti stávajícímu doručování
prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací dojde speciální právní úpravou
doručování do datové schránky k jejímu zjednodušení, které zajistí i jeho praktické využití
v praxi, kdy se upouští od podmínky podepsání písemnosti uznávaným elektronickým
podpisem a podmínky potvrzení převzetí písemnosti zaměstnancem zaměstnavateli datovou
zprávou podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem. Současně se nově stanoví
fikce doručení písemnosti prostřednictvím datové schránky, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne jejího
dodání do datové schránky zaměstnance.
K bodu 77 (§ 336 odst. 1)
Navrhuje se, aby zaměstnavatel doručoval písemnost zaměstnanci prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb na adresu, kterou mu zaměstnanec písemně sdělil. Nově
se tedy stanovuje určitá míra odpovědnosti zaměstnance v oblasti písemného oznámení aktuální
adresy, na kterou chce, aby mu bylo zaměstnavatelem v rámci základního pracovněprávního
vztahu doručováno. Zaměstnanec sám bude povinnou osobou, která bude písemně nahlašovat
správné a aktuální údaje k doručování a ponese tak parciální odpovědnost v oblasti doručování.
K bodu 78 (§ 336 odst. 3 a 4)
Nejčastěji zaměstnavatelé využívají služeb České pošty, s.p., jakožto poskytovatele poštovních
služeb, který je do roku 2022 výhradním držitelem poštovní licence na území ČR a který je
povinen po dobu platnosti licence zajistit všeobecnou dostupnost základních poštovních služeb.
Lhůta 10 pracovních dnů stanovená zákoníkem práce nekoresponduje s aktuálními poštovními
podmínkami nejčastěji využívaného poskytovatele poštovních služeb, které stanoví jako
standardní lhůtu k uložení zásilky 15 kalendářních dnů, tedy nikoli pracovních. Z důvodu
tohoto zjevného rozporu mohou vznikat, a také vznikají, problémy s vykázáním správného
doručení písemnosti zaměstnanci, neboť počítání 10 pracovních dnů, jakožto doby úložní, není
jednoznačné. Dále se z důvodu upřesnění počátku běhu 15 denní lhůty pro vyzvednutí tak, aby
byl jasněji navázán na okamžik neúspěšného pokusu o doručení písemnosti, vypouští slovo
„uloženou“ v sousloví „uloženou písemnost“.
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K bodu 79 (§ 336 odst. 4)
Navrhuje se pro případ, že zaměstnanec znemožní doručení písemnosti prostřednictvím
poskytovatele poštovních služeb tím, že ji odmítne převzít nebo neposkytne součinnost
nezbytnou k doručení písemnosti, bude zaměstnanec doručovatelem o následcích svého konání
poučen, ovšem nebude již nadále nutné provádět o tomto poučení písemný záznam. Tím dojde
k zjednodušení daného procesu oproti současnému stavu, kdy provedení písemného záznamu
o poučení znemožňovalo úspěšné doručení písemnosti zaměstnanci.
K bodu 80 (§ 337 odst. 3)
V praxi se poměrně často vyskytují případy, kdy zaměstnanec není schopen doručit písemnost
svému zaměstnavateli, neboť ten se v místě zapsaném ve veřejném rejstříku fyzicky již
nenachází. Zpravidla se tak stává po ukončení déle trvajících překážek v práci (např. rodičovská
dovolená), kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec při návratu zpět do práce zjistí,
že zaměstnavatel v místě svého sídla anebo v místě svého podnikání fakticky neexistuje (např.
obchodní společnost je převedena na jiného, fyzická osoba – zaměstnavatel se v místě pobytu
ani v místě podnikání nezdržuje). Zaměstnanec či zaměstnankyně se tedy ocitají v neřešitelné
situaci, kdy nejen že nemohou konat práci, ale ani z vlastní vůle pracovní poměr rozvázat.
Z tohoto důvodu se navrhuje, aby i zaměstnavatel nesl odpovědnost za to, že řádně neposkytl
součinnost k převzetí písemnosti, odmítl písemnost převzít nebo znemožnil doručení
písemnosti. Pro takové případy se navrhuje fikce doručení s tím, že písemnost se považuje
za doručenou dnem, kdy k takové skutečnosti došlo.
K bodu 81 (§ 337 odst. 6)
Obdobně jako je tomu při doručování písemnosti zaměstnavatelem do datové schránky
zaměstnance, se i pro doručování zaměstnavateli zaměstnancem nově stanoví zvláštní
podmínky, avšak s tím rozdílem, že písemnost bude považována za doručenou dnem dodání
do datové schránky zaměstnavatele. Pro úspěšné doručení do datové schránky zaměstnavatele
se nevyžaduje s tímto způsobem doručování souhlas písemný, jako je tomu v případě
zaměstnance, a současně se nevyžaduje (oproti doručování prostřednictvím sítě nebo služby
elektronických komunikací), aby písemnost byla podepsána uznávaným elektronickým
podpisem a aby převzetí písemnosti zaměstnavatel potvrdil datovou zprávou podepsanou svým
uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou pečetí.
K bodům 82 a 83 (§ 338 a § 340)
Navrhovaná právní úprava přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů vychází
ze Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů
členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů
nebo částí podniků nebo závodů. Podle čl. 1 odst. 1 se tato směrnice vztahuje na veškeré
převody podniku, závodu nebo části podniku nebo závodu na jiného zaměstnavatele, které
vyplývají ze smluvního převodu nebo sloučení, a to za předpokladu, že se jedná o převod
hospodářské jednotky, která si zachovává svou identitu. Hospodářskou jednotkou je přitom
organizované seskupení prostředků, jehož cílem je vykonávat hospodářskou činnost jako
činnost hlavní nebo doplňkovou. K problematice (ne)zachování identity převáděné
hospodářské jednotky existuje velice bohatá judikatura SDEU, v níž tento soud nastínil kritéria,
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která mají být národními soudy při posouzení této faktické otázky zohledněna. Je tak například
třeba přihlédnout k druhu převáděného podniku nebo závodu, zda došlo k převodu hmotných
statků (budov a movitých věcí) a nehmotných statků, zda byla novým zaměstnavatelem
převzata většina původních zaměstnanců, zda došlo k převzetí zákazníků, jaký je stupeň
podobnosti mezi činnostmi vykonávanými před a po převodu apod.
Stávající právní úprava přechodu obsažená v § 338 zákoníku práce je však oproti evropské
úpravě značně bezbřehá, neboť k přechodu dochází již při pouhém převodu činností nebo úkolů
zaměstnavatele, případně jejich části, k jinému způsobilému zaměstnavateli (nastání přechodu
tedy není podmíněno zachováním identity převáděné hospodářské jednotky). V důsledku takto
široké úpravy přechodu je většina případů insourcingu, outsourcingu či dokonce pouhé změny
dodavatele spojena s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů, což v praxi činí
značné problémy. To platí zejména v případě přechodu u změny dodavatele, kdy zcela
absentuje právní vztah mezi dosavadním a přejímajícím zaměstnavatelem (dodavateli).
Navrhovaná právní úprava tak stávající znění zpřesňuje a v souladu s judikaturou SDEU
v třetím odstavci nově zakotvuje podmínky, které musí být kumulativně splněny, aby při
převodu činnosti ve výše uvedených případech došlo k přechodu práv a povinností
z pracovněprávních vztahů. Tyto podmínky se však nevztahují na případy, kdy zvláštní právní
předpis stanoví, že se určitá obchodní transakce považuje za převod činnosti zaměstnavatele.
Neuplatní se tak například v případě koupě závodu nebo fúze sloučením, což jsou případy, u
kterých občanský zákoník výslovně zakotvuje, že se považují za převod činnosti
zaměstnavatele. V těchto případech tedy dochází k přechodu práv a povinností
z pracovněprávních vztahů bez ohledu na to, zdali jsou podmínky vypočtené v § 338 odst. 3
splněny.
K bodu 84 (§ 347 odst. 3)
Změna navazuje na nové číslování odstavců v § 215.
K bodu 85 (§ 349 odst. 1)
Navrhuje se legislativně technická úprava v odstavci 1 tak, aby byl pojmově v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování
a balení látek a směsí a zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích
a o změně některých zákonů (chemický zákon).
K bodu 86 (nový § 350b)
Navrhuje se legislativní zpřesnění zohledňující skutečnost, že směrnice 96/71/ES je součástí
přílohy XVIII Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a měla by tak být implementována
i ve vztahu k Islandské republice, Lichtenštejnskému knížectví a Norskému království.
V současné době probíhá rovněž proces inkorporace směrnice (EU) 2018/957 (doposud není
dokončen, nicméně zahrnutí do přílohy Dohody o EHP lze předpokládat).
K bodu 87 (§ 357 odst. 1)
V § 357 odst. 1 zákoníku práce se navrhuje zvýšit ochranu zaměstnance proti nepřiměřeně
nízkým příjmům i prostřednictvím nejnižších úrovní zaručené mzdy. U zaměstnanců, kteří
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nejsou chráněni prostřednictvím nejnižších úrovní zaručené mzdy, dochází k nivelizaci plnění,
která mají nahrazovat spravedlivou odměnu za práci. Při realizaci uvedené právní úpravy dojde
k přiblížení průměrného výdělku zaměstnance ke skutečné výši jeho odměny za práci.
K bodům 88 až 90 (§ 363)
Reaguje se na změny v navržených ustanoveních, které transponují požadavky práva EU, a to
v závislosti na navrhovanou dělenou účinnost.
K Čl. II – přechodná ustanovení
K bodu 1
Právní jistota účastníků pracovněprávních vztahů vyžaduje, aby se výpověď, která byla dána
přede dnem účinnosti navrhovaného zákona, řídila dosavadními předpisy.
K bodu 2
Toto ustanovení stanoví, že právo na dovolenou, které vzniklo přede dnem 1. ledna 2021, jakož
i čerpání této dovolené se řídí ustanoveními zákoníku práce o dovolené ve znění účinném přede
dnem 1. ledna 2021. Nevyčerpaná dovolená do konce roku 2020 podle dosavadní právní úpravy
bude převedena v příslušném počtu dní dovolené do roku 2021 a zde čerpána ve dnech, tak jako
je tomu dosud. Protože podle § 348 odst. 1 písm. b) se čerpání dovolené považuje za výkon
práce, bude zaměstnanci čerpání převedené dovolené do roku 2021 započítáno jako
odpracovaná doba v příslušném počtu hodin, které zaměstnanec čerpáním takové dovolené
neodpracoval.
K bodu 3
Právo na jednorázovou náhradu nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví
zaměstnance přísluší pouze v případě, že tato nemajetková újma vznikla v den nabytí účinnosti
tohoto zákona či později.
K bodu 4
Jedná se o promítnutí čl. 3 odst. 3 směrnice (EU) 2018/957 vyjímající z její použitelnosti
odvětví silniční dopravy, a to do přijetí plánovaného předpisu EU rozšiřujícího působnost
směrnice i na tuto oblast. Navrhuje se, aby se ustanovení zákoníku práce dotčená tímto návrhem
zákona vztahovala na zaměstnance vysílané na území ČR v oblasti silniční dopravy ode dne
nabytí účinnosti zákona, který bude do právního řádu ČR transponovat předpis EU, jímž se
působnost směrnice (EU) 2018/957 rozšíří na oblast silniční dopravy.
K bodu 5
Pro účely posouzení doby tzv. dlouhodobého vyslání započatého přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se navrhuje fikce považovat toto vyslání za započaté dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.
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K bodu 6
Změněná úprava přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů bude moci být
uplatněna až ode dne nabytí účinnosti navrhovaného zákona.
K Čl. III - změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti
V návaznosti na změnu v zákoníku práce (nový § 222a, srov. čl. I bod 50) v poskytování
náhrady mzdy a platu za dovolenou (dále jen „náhrada za dovolenou“) u zaměstnanců, jimž
vznikl nárok na náhradu za dovolenou za práci ve státě, v němž tuto náhradu poskytuje
tzv. dovolenková pokladna, se navrhuje doplnění úpravy stanovení vyměřovacího základu
zaměstnance v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti.
V některých členských státech EU zaměstnancům ve stavebnictví, popř. i v jiných odvětvích,
platí náhradu za dovolenou namísto zaměstnavatele instituce zřízená zákonem, nazývaná
obecně dovolenková pokladna (poskytování náhrady za dovolenou dovolenkovými pokladnami
se přitom velmi liší mezi jednotlivými státy). Zaměstnavatelé platí dovolenkové pokladně
příspěvek na úhradu výdajů na náhradu za dovolenou vyplácenou zaměstnancům, na úhradu
pojistného z ní odváděného na sociální, zdravotní a úrazové pojištění a na úhradu
administrativních nákladů. Zaměstnavatelé se sídlem v ČR, kteří vysílají své zaměstnance
do takových států, jsou na základě zásad EU povinni akceptovat princip dovolenkových
pokladen, protože nároky zaměstnanců na délku dovolené a výši náhrady za dovolenou jsou
v těchto státech zpravidla vyšší než v ČR. Pokud vyslání zaměstnance netrvá déle než 24
měsíců, zůstávají pro něho příslušné předpisy upravující sociální a zdravotní pojištění státu,
z něhož byl vyslán. Za dobu vyslání je příslušný k výběru pojistného stát, z něhož byl
zaměstnanec vyslán.
Podle současné právní úpravy platí zaměstnavatel příspěvek dovolenkové pokladně a zároveň
podle zákoníku práce musí platit zaměstnanci i náhradu za dovolenou, popřípadě
za nevyčerpanou dovolenou. Zaměstnanec obdrží náhradu mzdy tedy dvakrát, pro sociální
pojištění se mu započítává jako příjem pouze náhrada mzdy náležející podle zákoníku práce.
Dovolenková pokladna není považována za zaměstnavatele podle českých právních předpisů
a náhrada za dovolenou vyplacená dovolenkovou pokladnou není příjmem zaměstnance
započitatelným do vyměřovacího základu pro odvod pojistného.
Podle navrhované změny v zákoníku práce nebude zaměstnavatel povinen platit zaměstnanci
náhradu za dovolenou, pokud mu bude náležet náhrada za dovolenou od dovolenkové pokladny
ve stejné nebo ve vyšší částce než, v jaké by mu náležela podle zákoníku práce. Nebude-li
zaměstnavatel platit zaměstnanci náhradu za dovolenou, tak bez novelizace zákona o pojistném
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti by za dobu dovolené neměl
zaměstnanec započitatelný příjem a z náhrady za dovolenou vyplácené dovolenkovou
pokladnou by se neplatilo pojistné.
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Povinnosti zaměstnavatele v sociálním pojištění musí nadále plnit zaměstnavatel i za dobu
dovolené náležející podle právní úpravy příslušného členského státu EU. V zájmu zaměstnance,
aby v důsledku změny v poskytování náhrady mzdy nebyl poškozen ve svých nárocích
z nemocenského a důchodového pojištění, se navrhuje, aby zaměstnavatel v případě, že náhrada
za dovolenou náležející od dovolenkové pokladny bude vyplácena (zúčtovávána)
zaměstnavatelem, zahrnul zaměstnavatel do vyměřovacího základu částku, kterou zaměstnanci
zúčtoval, nejméně však ve výši nároku na náhradu za dovolenou, jaká by příslušela podle
zákoníku práce, a to i když nebyla zaměstnavatelem zúčtována. Pokud náhradu za dovolenou
vyplácí zaměstnanci dovolenková pokladna a tato náhrada příslušející podle právních předpisů
členského státu je vyšší než náhrada, která by příslušela podle zákoníku práce, zahrne
se do vyměřovacího základu zaměstnance též rozdíl mezi těmito náhradami, a to v tom
kalendářním měsíci, v němž byla výše tohoto rozdílu zjištěna. Zaměstnavatel bude povinen výši
náhrady za dovolenou vypočítat pro účely odvodu pojistného na sociální pojištění.
K Čl. IV – změna zákona č. 592/1992 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Aby v souvislosti s navrhovanou úpravou řešení náhrady mzdy nebo platu za dovolenou
zaměstnanců, kteří byli vysláni na území jiných členských států Evropské unie uplatňujících
systém tzv. dovolenkové pokladny, nedošlo ke zkrácení odvodu pojistného na veřejné zdravotní
pojištění, bylo třeba doplnit právní úpravu obdobně, jako je tomu podle návrhu novely zákona
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (viz čl. III).
K Čl. V – změna zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
K bodům 1 až 3
V zákoně o vojácích z povolání, který dosud upravoval dovolenou shodně se zákoníkem práce,
se promítají všechny změny koncepce dovolené tak, jak jsou navrženy v zákoníku práce včetně
poskytnutí služebního platu za nevyčerpanou dovolenou jen v případě zániku služebního
poměru.
K Čl. VI - přechodné ustanovení k zákonu č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
Přechodné ustanovení je koncipováno shodně s přechodným ustanovením o dovolené
v zákoníku práce tak, aby dovolená, na kterou vzniklo právo za účinnosti dosavadních právních
předpisů, bylo uspokojeno podle těchto předpisů.
K Čl. VII – změna zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti
K bodu 1
Jedná se o aktualizaci poznámky pod čarou č. 1 odkazující na směrnice EU transponované
v zákoně o zaměstnanosti, které byly zrušeny.
K bodu 2
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Jedná se o legislativně technickou úpravu související s transpozicí směrnice (EU) 2018/957.
K bodu 3 [§ 3 odst. 1 písm. c) a § 5a]
Jedná se o legislativně technickou úpravu související s přečíslováním odstavců v § 87.
K bodu 4 (§ 14 odst. 4)
V § 14 odst. 4 se navrhuje doplnit skutečnost, že agentury práce, které vysílají své zaměstnance
v rámci nadnárodního poskytování služeb, mají kromě notifikační povinnosti stanovené tímto
ustanovením také povinnosti vyplývající z nově navrhovaného znění § 87 odst. 2 až 4.
K bodům 5 a 6 (§ 14 odst. 5)
Do § 14 se navrhuje vložit nový odstavec 5, který stanoví, že pokud byl zaměstnanec dočasně
přidělen svým zaměstnavatelem, který je oprávněn v souladu s právními předpisy jiného
členského státu Evropské unie zprostředkovávat zaměstnání, k výkonu práce u uživatele
usazeného v tomto nebo jiném členském státě Evropské unie, dále vyslán v rámci nadnárodního
poskytování služeb na území České republiky, považuje se tento zaměstnanec za vyslaného
na území České republiky svým zaměstnavatelem, s nímž uzavřel pracovněprávní vztah. Jedná
se o transpozici článku 1 písm. b) prvního pododstavce směrnice (EU) 2018/957.
Změny označení odstavců jsou legislativně technickou změnou související s jejich
přečíslováním.
Znění poznámek pod čarou je legislativně technická úprava odůvodněná správným odkazem
na příslušný článek Smlouvy o Evropské unii.
K bodu 7 (§ 87 odst. 1)
Vzhledem k vyčlenění notifikační povinnosti zaměstnavatelů vysílajících své zaměstnance
v rámci poskytování nadnárodních služeb do odstavce 2 tohoto ustanovení, je nutné upřesnit,
že notifikační povinnost má i zahraniční zaměstnavatel zaměstnance dle § 95 zákona
o zaměstnanosti.
K bodu 8 (§ 87 odst. 2)
Do § 87 se vkládá nový odstavec 2, ve kterém je stanoveno, že pokud nastoupí k výkonu práce
na území České republiky zaměstnanec vyslaný v rámci nadnárodního poskytování služeb
zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské unie, je jeho zaměstnavatel
povinen o této skutečnosti písemně informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce České
republiky, a to nejpozději v den nástupu tohoto zaměstnance k výkonu práce. Vyčleněním
uvedeného zaměstnavatele do samostatného odstavce dochází k zpřehlednění právní úpravy pro
účely oznámení ukotvené v tomto odstavci.
Toto ustanovení, na které odkazuje § 319a odstavec 2 zákoníku práce, stanoví postup oznámení,
jeho náležitosti a dobu, do které může být učiněno. Jedná se o transpozici článku 1 odst. 2 písm.
b) druhého pododstavce směrnice (EU) 2018/957.
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K bodu 9 (§ 87 odst. 3)
Větu první nově označeného § 87 odst. 3 (dosavadního § 87 odst. 2) se navrhuje upravit tak,
že písemná informace podle odstavce 1 a 2 věty první obsahuje údaje vedené v evidenci, kterou
je zaměstnavatel povinen vést podle § 102 odst. 2 nebo 3. Změny označení odstavců jsou
legislativně technickou změnou souvisejících s jejich přečíslováním. Vzhledem k tomu, že
veškerá informační povinnost spadá pouze na zaměstnavatele (viz výše), dochází i k úpravě, že
právě zaměstnavatel je povinen oznámit změnu příslušných údajů.
K bodu 10 (§ 87 odst. 4)
Jedná se o úpravu vzhledem k novému znění § 87 odstavce 1 a odstavce 2, s tím, že předmětná
ohlašovací povinnost dle § 87 odst. 4 je omezena na případy, kdy je den skončení vysílání
odlišný ode dne, který byl uveden v ohlášení dle § 87 odst. 1 a 2.
K bodu 11 (§ 95 odst. 1)
Jedná se o legislativně technickou, která zdůrazňuje současný stav, kdy úprava v § 98 písm. k)
je zvláštní úpravou vůči § 95.
K bodu 12 [§ 98 písm. k)]
Jedná se o legislativně technickou úpravu v souvislosti se sjednocením pojmu nadnárodního
poskytování služeb užívaného v zákoníku práce.
K bodu 13 (§ 102 odst. 3)
Jedná se o vyčlenění náležitostí evidence do zvláštního odstavce za účelem zpřehlednění právní
úpravy. Tuto evidenci je povinen vést zahraniční zaměstnavatel, který uzavřel smlouvu
s právnickou nebo fyzickou osobou, na jejímž základě byly osoby uvedené v § 87 odst. 2 nebo
§ 95 odst. 1 vyslány na území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy,
a to v místě pracoviště na území České republiky.
Změny označení odstavců jsou legislativně technickou změnou souvisejících jejich
přečíslováním.
K bodu 14 (§ 102 odst. 4)
Jedná se o legislativně technickou úpravu související s předchozí novelizací ustanovení.
K Čl. VIII – změna zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
K bodu 1 [§ 4 odst. 1 písm. i) a j) a § 5 odst. 1 písm. l)]
Dne 1. 7. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich, který upustil od formálního označení „správní delikty“ pro skutkové podstaty přestupků
právnických osob a podnikajících fyzických osob. Jedná se o terminologickou úpravu, kdy se
vypouští termín „správní delikt“.
K bodům 2, 6 a 7 [§ 4 odst. 1 písm. k), § 5 odst. 1 písm. l) a § 7 odst. 1 písm. f)]
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Jedná se o zrušení ustanovení, která jsou při navrženém zrušení § 93a zákoníku práce (další
dohodnuté práce ve zdravotnictví) redundantní.
K bodu 3 [§ 4 odst. 2 písm. f)]
V souvislosti se zpřísněním podmínek agenturního zaměstnávání zákonem č. 206/2017 Sb. se
ve vazbě na § 307b zákoníku práce navrhuje rozšířit informační povinnost Státního úřadu
inspekce práce vůči Úřadu práce České republiky z hlediska kontrolní činnosti a ukládání pokut
v oblasti agenturního zaměstnávání.
K bodu 4 [§ 4 odst. 2 písm. i)]
Doplňuje se odkaz na § 319 odst. 1 až 3 a § 319a zákoníku práce z důvodu jednoznačné
konkretizace informací, které mají být Státním úřadem inspekce práce zveřejňovány.
K bodu 5 [§ 5 odst. 1 písm. d)]
Jedná se o legislativně technickou úpravu. Ustanovení § 322 odst. 3 zákoníku práce, které je
v § 5 odst. 1 písm. d) zákona o inspekci práce zmíněno, a které ukládalo odborové organizaci
povinnost neprodleně vyrozumět orgány inspekce práce o opatřeních, která provedly
u zaměstnavatele, na základě čehož byl inspektorát povinen neprodleně zkontrolovat závady,
které byly zmíněny v opatřeních odborové organizace, bylo zrušeno nálezem Ústavního soudu
(zveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 116/2008) s účinností od 14. 4. 2008. Jako neaplikovatelné
je tedy nutno příslušné ustanovení v zákoně o inspekci práce zrušit.
K bodům 8 až 10 (nadpis části čtvrté)
Dne 1. 7. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich, který upustil od formálního označení „správní delikty“ pro skutkové podstaty přestupků
právnických osob a podnikajících fyzických osob. Jedná se o terminologickou úpravu, kdy se
vypouští termín „správní delikt“.
K bodu 11 (§ 16 odst. 1 a § 29 odst. 1)
Ve skutkových podstatách přestupku na úseku dovolené se zrušují pojmy „dovolená
za odpracované dny“ a „další dovolená“, s nimiž již nová koncepce dovolené nepočítá.
K bodu 12 [§ 20a odst. 1 písm. c) a § 33a odst. 1 písm. c)]
Jedná se o legislativně technickou změnu v souvislosti s navrženým § 309a zákoníku práce.
K bodům 13 až 16 a 18 až 23 (§ 22a, § 23 až 34, § 35 až 36)
Dne 1. 7. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich, který upustil od formálního označení „správní delikty“ pro skutkové podstaty přestupků
právnických osob a podnikajících fyzických osob. Jedná se o terminologickou úpravu, kdy se
vypouští termín „správní delikt“. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich obsahuje obdobná ustanovení o určení výše pokuty právnické osobě, popř. podnikající
fyzické osobě, za přestupek a ustanovení upravující zánik odpovědnosti právnické osoby, popř.
podnikající fyzické osoby, za přestupek, jako stávající § 35 odst. 2 a 3 a § 36 zákona o inspekci
práce. Zvláštní úprava obsažená v § 35 odst. 2 a 3 a § 36 se tak stala nadbytečnou.
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K bodu 17 (§ 22a odst. 2, § 24a odst. 2 a § 33a odst. 2)
Navržená změna sjednocuje textaci jednotlivých ustanovení zákona, ve kterých je zakotvena
možnost uložit za spáchání přestupku pokutu, když vyjma § 22a, 24a a 33a celý zákon obsahuje
formulaci „lze uložit“. Z judikatury Nejvyššího správního soudu (např. rozsudek sp. zn. 3 Ads
53/2011, ze dne 1. 2. 2012) také plyne, že formulace „lze uložit“ neznamená možnost zvážení,
zda pokuta uložena bude, či nikoli, ale pouze to, že správní orgán je oprávněn při ukládání
sankce postupovat v mezích zákonného rozsahu pokuty. Nejvyšší správní soud konkrétně
uvedl, že výraz „lze“ se tedy vztahuje nikoli k možnosti uložit či neuložit pokutu za spáchaný
správní delikt, ale toliko k možnosti uložit pokutu do určité výše.“. Tato změna má tak pouze
legislativně technický charakter, aby se předcházelo případným výkladovým nejasnostem.
Obecná pravidla pro ukládání sankcí a případné možné odklony, jako je upuštění od uložení
správního trestu, či mimořádné snížení pokuty jsou upraveny v zákoně č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
K Čl. IX – Účinnost
Navrhuje se dělená účinnost, a to ke dni 1. července 2020, s výjimkou čl. I bodů 63, 67, 68, 70
a 89, čl. II bodů 4 a 5, čl. VII a čl. VIII bodů 4 a 12, které nabývají účinnosti dnem
30. července 2020, neboť s ohledem na požadavek směrnice (EU) 2018/957 na použití stávající
úpravy nelze navrhnout datum ani dřívější ani pozdější, a s výjimkou čl. I bodů 34 až 51, 53 až
57, 66, 69, 71, 84 a 90, čl. II bodů 2 a 3, čl. III až VI a čl. VIII bodu 11, které nabývají účinnosti
dnem 1. ledna 2021.

V Praze dne 16. prosince 2019

Předseda vlády:
Ing. Andrej Babiš v.r.

Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, Msc., v.r.
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