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VI. 

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

ČÁST PRVNÍ 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

HLAVA I 

PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ 

§ 1 

Tento zákon 

a) upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a 
zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními, 

b) upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy a podporu vzájemných jednání 
odborových organizací a organizací zaměstnavatelů. Právní vztahy kolektivní povahy, které 
souvisejí s výkonem závislé práce, jsou vztahy pracovněprávními, 

c) zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), 

d) upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů podle 
písmene a), 

e) upravuje některá práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při dodržování režimu 
dočasně práce neschopného pojištěnce podle zákona o nemocenském pojištění107) a některé 
sankce za jeho porušení.  

____________________ 
1) Směrnice Rady ze dne 14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance 
o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (91/533/EHS). 

Směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se hromadného propouštění. 

Směrnice Rady 99/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech 
na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS. 

Směrnice Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o rámcové dohodě o částečném pracovním 
úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS. 
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Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného 
zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování. 

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 Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se 
stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v 
Evropském společenství. 

Čl. 13 směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské 
společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců. 

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. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb. 

Směrnice Rady 96/34/ES ze dne 3. června 1996 o rámcové dohodě o rodičovské dovolené 
uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých 
aspektech úpravy pracovní doby. 

Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků. 

Směrnice Rady ze dne 25. června 1991, kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo v dočasném 
pracovním poměru (91/383/EHS). 

Směrnice Rady ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci (89/391/EHS). 
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Směrnice Rady ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci (třetí 
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (89/656/EHS). 

Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo 
kojících zaměstnankyň (desátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 
89/391/EHS). 

Směrnice 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. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení 
zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a 
povolání. 

Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného 
zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ. 

Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro 
rovné zacházení v zaměstnání a povolání. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o úpravě 
pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě. 

Směrnice Rady 2005/47/ES ze dne 18. července 2005 o dohodě mezi Společenstvím 
evropských železnic (CER) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) o některých 
aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní 
přeshraniční služby v železniční dopravě. 

Čl. 15 směrnice Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut 
evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců. 

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 (přepracované znění). 

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). 
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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. 
 

***** 
Díl 3 

Vedoucí zaměstnanci a vrcholoví řídící zaměstnanci 
 

§ 11 
 

Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou 
na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným 
zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu 
účelu závazné pokyny. Vedoucím zaměstnancem je nebo se za vedoucího zaměstnance 
považuje rovněž vedoucí organizační složky státu. 

 
§ 12 

 
Vrcholovým řídícím zaměstnancem může být na základě dohody mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem jen 
 
a) vedoucí zaměstnanec v pracovním poměru v přímé řídící působnosti 

1. statutárního orgánu, jde-li o právnickou osobu, a 
2. zaměstnavatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo 

b) vedoucí zaměstnanec, přímo podřízený vedoucímu zaměstnanci podle písmene a), 
 

za podmínky, že s ním zaměstnavatel sjednal mzdu nebo složku mzdy, na kterou mu 
vznikne právo v každém kalendářním měsíci, alespoň ve výši 75 000 Kč. 
 

***** 
§ 34a 

 Není-li v pracovní smlouvě Není-li mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem 
písemně sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, platí, že pravidelným 
pracovištěm je místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Jestliže je však místo 
výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, 
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ve které nejčastěji začínají cesty zaměstnance za účelem výkonu práce. Pravidelné pracoviště 
pro účely cestovních náhrad nesmí být sjednáno šířeji než jedna obec. 

§ 34b 

(1) Zaměstnanci v pracovním poměru musí být přidělována práce v rozsahu stanovené 
týdenní pracovní doby, s výjimkou konta pracovní doby (§ 86 a 87).  

(1) Zaměstnanci v pracovním poměru musí být rozvrhována stanovená týdenní 
pracovní doba, popřípadě kratší pracovní doba, a v tomto rozsahu i přidělována práce, 
není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. 

(2) Zaměstnanec v dalším základním pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele 
nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. U zaměstnavatele, jímž je stát, 
platí věta první jen tehdy, jedná-li se o výkon práce v téže organizační složce státu. 

***** 
§ 37 

Informování o obsahu pracovního poměru  

 (1) Neobsahuje-li pracovní smlouva údaje o právech a povinnostech vyplývajících 
z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to 
nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru; to platí i o změnách těchto údajů. 
Informace musí obsahovat  

a) jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, je-li 
právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu zaměstnavatele, je-li 
fyzickou osobou,  

b) bližší označení druhu a místa výkonu práce,  

c) údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené,  

d) údaj o výpovědních dobách,  

e) údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení, 

e) údaj o stanovené týdenní pracovní době a způsobu jejího rozvržení včetně délky 
vyrovnávacího období, pokud je uplatněno nerovnoměrné rozvržení,   

f) údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu 
výplaty mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu,  

g) údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení 
smluvních stran těchto kolektivních smluv.  
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  (2) Vysílá-li zaměstnavatel zaměstnance k výkonu práce na území jiného státu, je 
povinen jej předem informovat o předpokládané době trvání tohoto vyslání a o měně, ve které 
mu bude vyplácena mzda nebo plat.  

  (3) Informace uvedené v odstavci 1 písm. c), d) a e) a v odstavci 2, týkající se měny, 
ve které bude zaměstnanci vyplácena mzda nebo plat, mohou být nahrazeny odkazem 
na příslušný právní předpis, na kolektivní smlouvu nebo na vnitřní předpis.  

  (4) Povinnost písemně informovat zaměstnance o základních právech a povinnostech 
vyplývajících z pracovního poměru se nevztahuje na pracovní poměr na dobu kratší 
než 1 měsíc.  

(5) Při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s pracovním řádem 
a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí 
při své práci dodržovat. Zaměstnanec musí být také seznámen s kolektivní smlouvou 
a vnitřními předpisy. 

***** 
Převedení na jinou práci, pracovní cesta a přeložení  

§ 41  
Převedení na jinou práci 

Výkon jiné práce 

 (1) Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci, Zaměstnavatel je 
povinen přidělit zaměstnanci jinou vhodnou práci v rámci sjednaného druhu práce, 
a není-li to možné, navrhnout mu jinou vhodnou práci, než byla sjednána,   

a) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku 
vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného 
správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat 
dále dosavadní práci, 

 b) nesmí-li podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb 
nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále 
konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání 
nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice19),  

c) koná-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka 
do konce devátého měsíce po porodu práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně 
zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství 
nebo mateřství,  

d) jestliže to je nutné podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem 
pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
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v zájmu ochrany zdraví jiných fyzických osob před infekčním onemocněním, 

 e) jestliže je to třeba podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, jiného 
státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku,  

f) je-li zaměstnanec pracující v noci na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem 
pracovnělékařských služeb uznán nezpůsobilým pro noční práci,  

g) požádá-li o to těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-
matka do konce devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci,  

h) pozbyl-li zaměstnanec dočasně předpoklady stanovené jinými právními předpisy pro 
výkon sjednané práce. 

(2) Zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci, 

a) dal-li zaměstnanci výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. f) a g), 

b) bylo-li proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti 
spáchané při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním ke škodě na majetku 
zaměstnavatele, a to na dobu do pravomocného skončení trestního řízení, 

c) pozbyl-li zaměstnanec dočasně předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy pro 
výkon sjednané práce, avšak v tomto případě nejdéle celkem na 30 pracovních dnů 
v kalendářním roce. 

(3) Není-li možné dosáhnout účelu převedení podle odstavců 1 a 2 převedením 
zaměstnance v rámci pracovní smlouvy, může ho zaměstnavatel převést v těchto případech 
i na práci jiného druhu, než byl sjednán v pracovní smlouvě, a to i kdyby s tím zaměstnanec 
nesouhlasil. 

(4) Zaměstnavatel může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné 
potřeby na jinou práci, než byla sjednána, jestliže to je třeba k odvrácení mimořádné události, 
živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků, 
a to na nezbytně nutnou dobu. 

(5) Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro prostoj nebo pro přerušení práce způsobené 
nepříznivými povětrnostními vlivy, může ho zaměstnavatel převést na jinou práci, než byla 
sjednána v pracovní smlouvě, jen v případě, že zaměstnanec s převedením souhlasí. 

(2) Za vhodnou práci podle odstavce 1 se považuje práce, která je pro zaměstnance 
vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, schopnostem a pokud možno i k jeho 
kvalifikaci. 

 (3) Jestliže zaměstnanec zaměstnavatelem navrženou jinou vhodnou práci 
odmítne, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance, při níž zaměstnanci 
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náhrada mzdy nebo platu nepřísluší. Nemá-li v případech uvedených v odstavci 1 
zaměstnavatel pro zaměstnance jinou vhodnou práci, jedná se o překážku v práci 
na straně zaměstnavatele a zaměstnanci po dobu jejího trvání přísluší náhrada mzdy 
nebo platu ve výši průměrného výdělku. Věta druhá platí obdobně, pokud 
zaměstnavatel nenavrhne zaměstnanci zařazení na jinou vhodnou práci, ačkoli takovou 
vhodnou práci pro něho má. Jestliže zaměstnanec svým zaviněným jednáním způsobil, 
že dosavadní práci nesmí vykonávat z důvodů uvedených v odstavci 1 písm. e) a h) a 
zaměstnavatel pro něho jinou vhodnou práci nemá, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo 
platu. 

(4) Zaměstnavatel může přidělit zaměstnanci i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné 
potřeby jinou práci, než byla sjednána, pouze je-li to třeba k odvrácení mimořádné 
události, živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo ke zmírnění jejich 
bezprostředních následků. 

(5) Dochází-li ke změně sjednaného druhu práce z důvodů uvedených v odstavci 1, 
musí dohoda o změně pracovní smlouvy obsahovat důvod této změny a dobu, na kterou 
se změna sjednává. Věta první platí též, koná-li zaměstnanec na základě této dohody 
jinou práci, jestliže   

a) bylo proti němu zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti 
spáchané při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním ke škodě 
na majetku zaměstnavatele, a to na dobu do pravomocného skončení trestního řízení, 
nebo 

b) nemůže konat původní práci pro prostoj nebo pro přerušení práce způsobené 
nepříznivými povětrnostními vlivy. 

(6) Při převedení zaměstnance na jinou práci podle odstavců 1 až 3 je zaměstnavatel 
povinen přihlížet k tomu, aby tato práce byla pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu 
stavu a schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci. 

(7) Zaměstnavatel je povinen předem projednat se zaměstnancem důvod převedení 
na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat; dochází-li převedením zaměstnance 
ke změně pracovní smlouvy, je zaměstnavatel povinen vydat mu písemné potvrzení o důvodu 
převedení na jinou práci a době jeho trvání, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2 písm. 
c) a v odstavci 4. 

____________________ 
19) § 4 odst. 1 zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 
***** 
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§ 43 
Přeložení 

 (1) Přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno 
v pracovní smlouvě, je možné pouze s jeho souhlasem a v rámci zaměstnavatele, pokud 
to nezbytně vyžaduje jeho provozní potřeba.  

 (2) Pracovní úkoly přeloženému zaměstnanci ukládá, jeho práci organizuje, řídí 
a kontroluje a pokyny mu k tomu účelu dává příslušný vedoucí zaměstnanec organizační 
složky (útvaru), na jejíž pracoviště byl zaměstnanec přeložen.  

§ 43 
Změna místa výkonu práce z důvodu nezbytné provozní potřeby 

  (1) Vyžaduje-li nezbytně provozní potřeba zaměstnavatele, aby zaměstnanec 
konal práci v jiném místě výkonu práce, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, může se 
zaměstnavatel dohodnout se zaměstnancem o změně místa výkonu práce. Dohoda musí 
obsahovat důvod a dobu trvání této změny. Dohoda musí být uzavřena písemně. 

(2) Změnu místa výkonu práce podle odstavce 1 lze provést jen v rámci 
zaměstnavatele. Pracovní úkoly zaměstnanci ukládá, jeho práci organizuje, řídí 
a kontroluje a pokyny mu k tomu účelu dává příslušný vedoucí zaměstnanec 
organizační složky (útvaru), na jejímž pracovišti zaměstnanec koná práci. 

Společná ustanovení o změnách pracovního poměru a návrat do práce  

§ 44 

Odpadnou-li důvody, pro které byl zaměstnanec převeden na jinou práci nebo byl 
přeložen do jiného místa, než bylo sjednáno, nebo uplynula-li doba, na kterou byla tato změna 
sjednána, zaměstnavatel je povinen zařadit zaměstnance podle pracovní smlouvy, nedohodne-
li se s ním na změně pracovní smlouvy.  

§ 45 

Požádá-li zaměstnanec o převedení na jinou práci nebo pracoviště, popřípadě 
o přeložení do jiného místa, protože podle doporučení poskytovatele pracovnělékařských 
služeb není vhodné, aby dále konal dosavadní práci nebo pracoval na dosavadním pracovišti, 
zaměstnavatel je povinen mu to umožnit, jakmile to dovolí jeho provozní možnosti. Práce 
a pracoviště, na které zaměstnance převádí, musí být pro zaměstnance vhodné. 

§ 46 

 Jestliže zaměstnavatel zaměstnance převádí na jinou práci, než odpovídá pracovní 
smlouvě, a zaměstnanec s takovým opatřením nesouhlasí, může jej zaměstnavatel převést jen 
po projednání s odborovou organizací. Projednání není třeba, pokud celková doba převedení 
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nepřesáhne 21 pracovních dnů v kalendářním roce.  

§ 47  

 Nastoupí-li zaměstnanec po skončení výkonu veřejné funkce nebo činnosti pro 
odborovou organizaci, pro kterou byl uvolněn v rozsahu pracovní doby, nebo po skončení 
vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení nebo zaměstnankyně po skončení 
mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po 
kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, do práce, anebo nastoupí-li 
do práce zaměstnanec po skončení dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, je 
zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, 
že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, je zaměstnavatel povinen zařadit je 
podle pracovní smlouvy.  

***** 
§ 51a 

 Byla-li výpověď ze strany zaměstnance dána v souvislosti s přechodem práv 
a povinností z pracovněprávních vztahů nebo přechodem výkonu práv a povinností 
z pracovněprávních vztahů, platí, že pracovní poměr skončí nejpozději dnem, který předchází 
dni nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo dni nabytí 
účinnosti přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 

§ 51a 
 

 (1) Byla-li výpověď ze strany zaměstnance dána v souvislosti s přechodem práv a 
povinností z pracovněprávních vztahů nebo přechodem výkonu práv a povinností z 
pracovněprávních vztahů do 15 dnů ode dne, kdy byl zaměstnanec informován o 
přechodu práv a povinností nebo o přechodu výkonu práv a povinností, platí, že 
pracovní poměr skončí nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti přechodu 
práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo dni nabytí účinnosti přechodu 
výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.  

(2) Došlo-li k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo k 
přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, aniž byl zaměstnanec 
informován o přechodu práv a povinností nebo o přechodu výkonu práv a povinností, 
může dát zaměstnanec v této souvislosti výpověď do 2 měsíců ode dne, kdy k přechodu 
práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo k přechodu výkonu práv a 
povinností z pracovněprávních vztahů došlo. Výpovědní doba činí 15 dnů a začíná 
dnem, v němž byla výpověď doručena zaměstnavateli. 

(3) Podle odstavce 2 se postupuje též, nebyl-li zaměstnanec informován o přechodu 
práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo o přechodu výkonu práv a povinností 
z pracovněprávních vztahů nejpozději 30 dnů před tímto přechodem. 

***** 
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§ 62 

 (1) Hromadným propouštěním se rozumí skončení pracovních poměrů v období 
30 kalendářních dnů na základě výpovědí daných zaměstnavatelem z důvodů uvedených 
v § 52 písm. a) až c) nejméně   

a) 10 zaměstnancům u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 20 do 100 zaměstnanců,  

b) 10 % zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 101 do 300 zaměstnanců, nebo  

c) 30 zaměstnancům u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 300 zaměstnanců. Skončí-li 
za podmínek uvedených ve větě první pracovní poměr alespoň 5 zaměstnanců, započítávají 
se do celkového počtu zaměstnanců uvedených v písmenech a) až c) i zaměstnanci, s nimiž 
zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr v tomto období z týchž důvodů dohodou.  

 (2) Před dáním výpovědí jednotlivým zaměstnancům je zaměstnavatel povinen o svém 
záměru včas, nejpozději 30 dnů předem, písemně informovat odborovou organizaci a radu 
zaměstnanců; rovněž je povinen informovat o  

a) důvodech hromadného propouštění,  

b) počtu a profesním složení zaměstnanců, kteří mají být propuštěni,  

c) o počtu a profesním složení všech zaměstnanců, kteří jsou u zaměstnavatele zaměstnáni,  

d) době, v níž se má hromadné propouštění uskutečnit,  

e) hlediscích navržených pro výběr zaměstnanců, kteří mají být propuštěni,  

f) odstupném, popřípadě dalších právech propuštěných zaměstnanců.  

  (3) Předmětem jednání s odborovou organizací a radou zaměstnanců je dosažení shody 
zejména o opatřeních směřujících k předejití nebo omezení hromadného propouštění, 
zmírnění jeho nepříznivých důsledků pro zaměstnance, především možnosti jejich zařazení 
ve vhodném zaměstnání na jiných pracovištích zaměstnavatele. Týkají-li se opatření 
uvedená ve větě první zaměstnavatele uvedeného v odstavci 1 písm. c), je zaměstnavatel 
povinen předložit zástupcům zaměstnanců sociální plán. Sociální plán musí být písemný 
a musí obsahovat údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až f). Zpracováním sociálního 
plánu je splněna informační povinnost zaměstnavatele vůči zástupcům zaměstnanců 
podle odstavce 2. 

 (4) Zaměstnavatel je současně povinen písemně informovat krajskou pobočku Úřadu 
práce příslušnou podle místa činnosti zaměstnavatele o opatřeních uvedených v odstavcích 2 a 
3, zejména o důvodech těchto opatření, o celkovém počtu zaměstnanců, o počtu a struktuře 
zaměstnanců, jichž se tato opatření mají týkat, o období, v jehož průběhu dojde k 
hromadnému propouštění, o navržených hlediscích pro výběr propouštěných zaměstnanců a o 
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zahájení jednání s odborovou organizací a s radou zaměstnanců. Jedno vyhotovení písemné 
informace doručí zaměstnavatel odborové organizaci a radě zaměstnanců.   

 (5) Zaměstnavatel je povinen prokazatelně doručit krajské pobočce Úřadu práce 
příslušné podle místa činnosti zaměstnavatele písemnou zprávu o svém rozhodnutí 
o hromadném propouštění a výsledcích jednání s odborovou organizací a s radou 
zaměstnanců. Ve zprávě je povinen dále uvést celkový počet zaměstnanců a počet a profesní 
složení zaměstnanců, jichž se hromadné propouštění týká. Jedno vyhotovení této zprávy 
doručí odborové organizaci a radě zaměstnanců. Odborová organizace a rada zaměstnanců 
mají právo se k písemné zprávě zaměstnavatele samostatně vyjádřit a toto vyjádření doručit 
krajské pobočce Úřadu práce příslušné podle místa činnosti zaměstnavatele. Zaměstnavatel, 
na kterého bylo vydáno rozhodnutí o úpadku21a), je povinen doručit krajské pobočce Úřadu 
práce písemnou zprávu pouze na její žádost.  

  (6) V případě, že u zaměstnavatele není ustavena nebo nepůsobí odborová organizace 
ani rada zaměstnanců, je zaměstnavatel povinen plnit povinnosti uvedené v odstavcích 2 až 5 
vůči každému zaměstnanci, jehož se hromadné propouštění týká.  

  (7) Zaměstnavatel je povinen sdělit zaměstnanci den doručení písemné zprávy 
zaměstnavatele krajské pobočce Úřadu práce podle § 63. 

***** 
§ 76 

Dohoda o pracovní činnosti 

(1) Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když 
rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin. 

(2) Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu 
překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. 

 (3) Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní 
pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti 
uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní 
smlouva může toto období vymezit nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích. 

(4) V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah 
pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. 

§ 77 
Společné ustanovení 

(1) Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena 
písemně; jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci. 

(2) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou 
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na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce 
v pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o 

a) výkon jiné práce a dočasnou změnu místa výkonu práce, 

a) výkon jiné práce a změnu místa výkonu práce,  

b) dočasné přidělení, 

c) odstupné, 

d) pracovní dobu a dobu odpočinku; výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 
hodin po sobě jdoucích, 

d) část čtvrtou, s výjimkou § 78 odst. 1 písm. a), b), j) a k), § 79a, 83, 88 až 90a, 92, 94, 
§ 96 odst. 1 písm. a) bod 1 a 3 s tím, že pro účely dohod se směnou rozumí doba 
výkonu práce, 

e) překážky v práci na straně zaměstnance, 

f) dovolenou, 

g) skončení pracovního poměru, 

h) odměňování (dále jen „odměna z dohody“), s výjimkou minimální mzdy, a 

h) mzdu, plat, minimální mzdu a odměnu za pracovní pohotovost, a 

i) cestovní náhrady. 

(3) Právo zaměstnance činného na základě dohody o pracovní činnosti na jiné důležité 
osobní překážky v práci a na dovolenou je možné sjednat, popřípadě stanovit vnitřním 
předpisem, a to za podmínek uvedených v § 199, 206 a v části deváté. U dohody o provedení 
práce a u dohody o pracovní činnosti musí však být vždy dodržena úprava podle § 191 až 198 
a § 206. 

 (4) Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení 
práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit 

a) dohodou smluvních stran ke sjednanému dni, 

b) výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní 
dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo 

c) okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení 
práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je 
možné okamžitě zrušit pracovní poměr. 
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Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní 
činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k jeho výpovědi nebo okamžitému zrušení 
nepřihlíží. 

 (5) Zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let, může 
okamžitě zrušit dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti nezletilého 
zaměstnance, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví nezletilého 
zaměstnance. K platnosti okamžitého zrušení dohody o provedení práce nebo dohody 
o pracovní činnosti nezletilého zaměstnance podle věty první se vyžaduje přivolení soudu. 

 (6) Zákonný zástupce je povinen doručit stejnopis okamžitého zrušení dohody 
o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti a přivolení soudu nezletilému 
zaměstnanci. 

ČÁST ČTVRTÁ  

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU  

HLAVA I  

OBECNÁ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ A DÉLKA PRACOVNÍ DOBY  

§ 78  

 (1) Pro účely úpravy pracovní doby a doby odpočinku je  

a) pracovní dobou doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, 
a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů 
zaměstnavatele,  

b) dobou odpočinku doba, která není pracovní dobou,  

c) směnou část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen 
na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat,  

d) dvousměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně 
pravidelně střídají ve 2 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích,  

e) třísměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně 
střídají ve 3 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích,  

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,  

f) nepřetržitým pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně 
střídají ve směnách v nepřetržitém provozu zaměstnavatele v rámci 24 hodin po sobě 
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jdoucích,   

g) nepřetržitým provozem provoz, který vyžaduje výkon práce 24 hodin denně po 7 dnů 
v týdnu,   

h) pracovní pohotovostí doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce 
podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec 
jeho rozvrhu pracovních směn. Pracovní pohotovost může být jen na jiném místě 
dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele,  

i) prací přesčas práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem 
nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení 
pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší 
pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto 
zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. Prací přesčas není, napracovává-li 
zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které 
mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost,  

 j) noční prací práce konaná v noční době; noční doba je doba mezi 22. a 6. hodinou,  

k) zaměstnancem pracujícím v noci zaměstnanec, který odpracuje během noční doby nejméně 
3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň 
jednou týdně v období, uvedeném v § 94 odst. 1,  

l) rovnoměrným rozvržením pracovní doby rozvržení, při kterém zaměstnavatel rozvrhuje 
na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu,  

m) nerovnoměrným rozvržením pracovní doby rozvržení, při kterém zaměstnavatel 
nerozvrhuje rovnoměrně na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě 
kratší pracovní dobu, s tím, že průměrná týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout 
stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, za období nejvýše 
26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může toto období vymezit nejvýše 
na 52 týdnů po sobě jdoucích.  

(2) Ustanovení odstavce 1 písm. d) až f) platí i v případě, kdy při pravidelném střídání 
zaměstnanců ve směnách dojde k souběžnému výkonu práce zaměstnanců navazujících směn, 
avšak jen po dobu nejvýše 1 hodiny.  

§ 79   
Stanovená týdenní pracovní doba  

(1) Délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin týdně.  

  (2) Délka stanovené týdenní pracovní doby činí u zaměstnanců  

 a) pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě 
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a na báňských pracovištích geologického průzkumu 37,5 hodiny týdně,  

 b) s třísměnným a nepřetržitým vícesměnným nebo nepřetržitým pracovním režimem 
37,5 hodiny týdně,  

 c) s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodiny týdně.  

  (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; takto 
zkrácená stanovená týdenní pracovní doba se považuje za stanovenou týdenní pracovní 
dobu. Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby podle věty první nesmí však provést 
zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3. 

§ 79a   

 U zaměstnance mladšího než 18 let mladistvého zaměstnance nesmí délka směny 
v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více základních pracovněprávních vztazích podle 
§ 3 nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně.  

HLAVA II 

ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY 

Díl 1 
Základní ustanovení 

§ 81 

 (1) Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn. 

 (2) Pracovní doba se rozvrhuje zpravidla do pětidenního pracovního týdne. 
Při rozvržení pracovní doby je zaměstnavatel povinen přihlédnout k tomu, aby toto rozvržení 
nebylo v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

 (3) Zaměstnanec je povinen být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet 
z něho až po skončení směny. 

nadpis vypuštěn 

§ 82 

zrušen 

§ 83 

Délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. 

§ 84 
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Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a 
seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta 
pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se 
nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení. 

§ 84a 

zrušen 

Díl 2 
Pružné rozvržení pracovní doby 

§ 85 

 (1) Pružné rozvržení pracovní doby zahrnuje časové úseky základní a volitelné 
pracovní doby, jejichž začátek a konec určuje zaměstnavatel. 

 (2) V základní pracovní době je zaměstnanec povinen být na pracovišti. 

 (3) V rámci volitelné pracovní doby si zaměstnanec sám volí začátek a konec pracovní 
doby. Celková délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. 

 (4) Při pružném rozvržení pracovní doby musí být průměrná týdenní pracovní doba 
naplněna ve vyrovnávacím období určeném zaměstnavatelem, nejdéle však v období 
uvedeném v § 78 odst. 1 písm. m). 

 (5) Pružné rozvržení pracovní doby se neuplatní 

a) při pracovní cestě zaměstnance, 

b) při nutnosti zabezpečení naléhavého pracovního úkolu ve směně, jejíž začátek a konec je 
pevně stanoven, nebo brání-li jejímu uplatnění provozní důvody, a v době důležitých 
osobních překážek v práci, po kterou zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu podle 
§ 192 nebo dávky podle předpisů o nemocenském pojištění, a 

c) v dalších případech určených zaměstnavatelem. 

 (6) V případech uvedených v odstavci 5 platí pro zaměstnance předem stanovené 
rozvržení týdenní pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tento účel povinen určit. 

Díl 4 
Konto pracovní doby 

§ 86  

 (1) Konto pracovní doby je způsob rozvržení pracovní doby, který smí zavést jen 
kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis u zaměstnavatele, u kterého nepůsobí odborová 
organizace. 
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 (2) Konto pracovní doby nesmí být uplatněno u zaměstnavatelů uvedených v § 109 
odst. 3. 

 (3) Jestliže je uplatněno konto pracovní doby, nemůže vyrovnávací období přesáhnout 
26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva však může vymezit toto období nejvýše 
na 52 týdnů po sobě jdoucích. 

 (4) Jen bude-li to sjednáno v kolektivní smlouvě, může být práce přesčas odpracovaná 
v kontu pracovní doby ve vyrovnávacím období sjednaném v kolektivní smlouvě, které 
nepřesáhne nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích, v rozsahu nejvýše 120 hodin započtena 
do pracovní doby jen v bezprostředně následujícím vyrovnávacím období. 

§ 87 

 (1) Při uplatnění konta pracovní doby je zaměstnavatel povinen vést účet pracovní 
doby zaměstnance a účet mzdy zaměstnance. 

 (2) Na účtu pracovní doby zaměstnance se vykazuje  

a) stanovená týdenní pracovní doba, popřípadě kratší pracovní doba,  

b) rozvrh pracovní doby na jednotlivé pracovní dny včetně začátku a konce směny a  

c) odpracovaná pracovní doba v jednotlivých pracovních dnech a za týden.  

 (3) Jestliže se při uplatnění konta pracovní doby použije kratší období, než je uvedeno 
v § 86 odst. 3, musí být posuzován rozdíl mezi stanovenou týdenní pracovní dobou, popřípadě 
kratší pracovní dobou a odpracovanou pracovní dobou po ukončení tohoto kratšího období.  

HLAVA II  

ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY  

Základní ustanovení 
§ 81 

 (1) Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určuje začátek a konec směn.  

  (2) Pracovní doba se rozvrhuje zpravidla do pětidenního pracovního týdne. 
Při rozvržení pracovní doby je zaměstnavatel povinen přihlédnout k tomu, aby toto 
rozvržení nebylo v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce.   

§ 82 

Zaměstnanec je povinen být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet 
z něho až po skončení směny. 
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§ 83 

 Délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin.  

§ 84 

 Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby 
a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta 
pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud 
se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení, která však nesmí být kratší 
než 2 dny.   

HLAVA III 

ZVLÁŠTNÍ PRACOVNÍ REŽIMY 

Díl 1 
Pružné rozvržení pracovní doby 

§ 85 

 (1) Pružné rozvržení pracovní doby je zvláštní pracovní režim, který zahrnuje 
časové úseky základní a volitelné pracovní doby, jejichž začátek a konec určuje 
zaměstnavatel.  

  (2) Zaměstnanec je povinen odpracovat základní pracovní dobu podle předem 
stanoveného rozvrhu pracovní doby.  

  (3) V rámci volitelné pracovní doby si zaměstnanec sám volí začátek a konec 
pracovní doby. Celková délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin.  

 (4) Při pružném rozvržení pracovní doby musí být průměrná týdenní pracovní 
doba naplněna ve vyrovnávacím období určeném zaměstnavatelem, nejdéle však 
v období uvedeném v § 78 odst. 1 písm. m).  

 (5) Pružné rozvržení pracovní doby se neuplatní   

a) při pracovní cestě zaměstnance,   

b) při nutnosti zabezpečení naléhavého pracovního úkolu ve směně, jejíž začátek 
a konec je pevně stanoven, nebo brání-li jejímu uplatnění provozní důvody,  

c) v době důležitých osobních překážek v práci, po kterou zaměstnanci přísluší náhrada 
mzdy nebo platu podle § 192 nebo dávky podle předpisů o nemocenském pojištění, a   

d) v dalších případech určených zaměstnavatelem.   

 (6) V případech uvedených v odstavci 5 platí pro zaměstnance předem stanovené 
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rozvržení týdenní pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tento účel povinen 
určit.     

Díl 2 
Konto pracovní doby 

§ 86 

 (1) Konto pracovní doby je zvláštní pracovní režim, ve kterém zaměstnavatel 
nemusí rozvrhovat stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, 
a který smí zavést jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis u zaměstnavatele, 
u kterého nepůsobí odborová organizace.   

 (2) Konto pracovní doby nesmí být uplatněno u zaměstnavatelů uvedených 
v § 109 odst. 3.   

 (3) Délka vyrovnávacího období u konta pracovní doby nesmí přesáhnout 
26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva však může vymezit toto období 
nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.  

(4) Zaměstnavatel může při uplatnění konta pracovní doby nařídit nebo se 
zaměstnancem dohodnout výkon práce mimo rozvrh směn, a to v rozsahu 
a za podmínek stanovených v § 93. Ustanovení § 98 odst. 2 tím není dotčeno. 

  (5) Jen bude-li to sjednáno v kolektivní smlouvě, může být práce přesčas 
odpracovaná v kontu pracovní doby ve vyrovnávacím období podle odstavce 3 v rozsahu 
nejvýše 120 hodin započtena do pracovní doby, a to jen v bezprostředně následujícím 
vyrovnávacím období.  

§ 87 

 (1) Při uplatnění konta pracovní doby je zaměstnavatel povinen vést účet 
pracovní doby zaměstnance a účet mzdy zaměstnance.   

 (2) Na účtu pracovní doby zaměstnance se vykazuje   

a) stanovená týdenní pracovní doba, popřípadě kratší pracovní doba,   

b) rozvrh pracovní doby na jednotlivé pracovní dny včetně začátku a konce směny a   

c) odpracovaná pracovní doba v jednotlivých pracovních dnech a za týden.   

 (3) Jestliže se při uplatnění konta pracovní doby použije kratší období, než je 
uvedeno v § 86 odst. 3, musí být posuzován rozdíl mezi stanovenou týdenní pracovní 
dobou, popřípadě kratší pracovní dobou a odpracovanou pracovní dobou po ukončení 
tohoto kratšího období.  
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HLAVA III 

HLAVA IV  

PŘESTÁVKA V PRÁCI A BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKA  

§ 88 

 (1) Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách 
nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvému 
zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce. 
Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu 
nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo; tato doba se započítává do pracovní 
doby. Mladistvému zaměstnanci musí vždy být poskytnuta přestávka na jídlo a oddech podle 
věty první.  

  (2) Byla-li přestávka v práci na jídlo a oddech rozdělena, musí alespoň jedna její část 
činit nejméně 15 minut.   

 (3) Přestávky v práci na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci pracovní 
doby.   

 (4) Poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby.  

§ 89 

 (1) Má-li zaměstnanec při výkonu práce právo na bezpečnostní přestávku podle 
zvláštních právních předpisů, započítává se tato přestávka do pracovní doby.  

  (2) Připadne-li bezpečnostní přestávka na dobu přestávky v práci na jídlo a oddech, 
započítá se přestávka v práci na jídlo a oddech do pracovní doby.  

HLAVA IV 

HLAVA V  

DOBA ODPOČINKU 

Díl 1 
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami 

Nepřetržitý denní odpočinek 
§ 90 

(1) Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl 
mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu 
alespoň 11 hodin, zaměstnanec mladší 18 let po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin 
po sobě jdoucích. 
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(1) Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytnout nepřetržitý denní 
odpočinek v trvání alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích a mladistvému 
zaměstnanci v trvání alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.   

(2) Odpočinek podle odstavce 1 může být zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin 
po sobě jdoucích zaměstnanci staršímu 18 let za podmínky, že následující odpočinek mu bude 
prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku   

a) v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a při práci přesčas, 
při práci přesčas a při uplatnění konta pracovní doby,  

b) v zemědělství,   

c) při poskytování služeb obyvatelstvu, zejména  

1. ve veřejném stravování,  

2. v kulturních zařízeních,  

3. v telekomunikacích a poštovních službách,  

4. ve zdravotnických zařízeních,  

5. v zařízeních sociálních služeb22a),  

d) u naléhavých opravných prací, jde-li o odvrácení nebezpečí pro život nebo zdraví   

     zaměstnanců,   

e) při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech.   

§ 90a 

 Odpočinek mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny Nepřetržitý 
denní odpočinek, zkrácený v rozsahu podle § 90 odst. 2, může být zaměstnanci staršímu 
18 let nahrazen při sezónních pracích v zemědělství tak, že mu bude poskytnut v období 
následujících 3 týdnů od jeho zkrácení.  

Díl 2 
Dny pracovního klidu 

§ 91 

 (1) Dny pracovního klidu jsou dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek 
zaměstnance v týdnu, a svátky23). Za den pracovního klidu se při uplatnění konta pracovní 
doby považuje i den, ve kterém zaměstnavatel předem nerozvrhl zaměstnanci směnu 
nebo ji rozvrhl v rozsahu kratším, než odpovídá polovině průměrné délky směny 
vyplývající ze stanovené týdenní pracovní doby nebo z kratší pracovní doby 
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při pětidenním pracovním týdnu.  

 (2) Práci ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit jen výjimečně.   

 (3) V den nepřetržitého odpočinku v týdnu může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci 
jen výkon těchto nutných prací, které nemohou být provedeny v pracovních dnech:   

a) naléhavé opravné práce,   

b) nakládací a vykládací práce,   

c) inventurní a závěrkové práce,   

d) práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu,   

e) při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech,   

f) práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, 
tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva,   

g) práce v dopravě,   

h) krmení a ošetřování zvířat.   

 (4) Ve svátek může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon prací, které je možné 
zaměstnanci nařídit ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu, práce v nepřetržitém provozu 
a práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele.   

 (5) Ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit jen výkon prací uvedených 
v odstavcích 3 a 4 nejvýše dvakrát v průběhu období 4 týdnů po sobě jdoucích, uplatní-li se 
v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4.    

(6) U zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec koná práci v nočních směnách, začíná 
den pracovního klidu hodinou odpovídající nástupu zaměstnanců té směny, která v týdnu 
nastupuje podle rozvrhu směn jako první. Ustanovení věty první je možné použít též pro účely 
práva na mzdu nebo plat, odměnu z dohody odměnu z dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr (dále jen „odměna z dohody“) a pro zjišťování průměrného výdělku. 
____________________ 

23) Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního 
klidu, ve znění pozdějších předpisů.  

Díl 3 
Nepřetržitý odpočinek v týdnu 

§ 92 

(1) Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl 
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nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 35 hodin. Nepřetržitý odpočinek v týdnu 
nesmí činit u mladistvého zaměstnance méně než 48 hodin.  

(1) Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytnout nepřetržitý odpočinek 
v týdnu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v trvání alespoň 35 hodin a 
mladistvý zaměstnanec v trvání alespoň 48 hodin.   

 (2) Jestliže to umožňuje provoz zaměstnavatele, stanoví poskytne se nepřetržitý 
odpočinek v týdnu všem zaměstnancům na stejný den a tak, aby do něho spadala neděle.  

 (3) V případech uvedených v § 90 odst. 2 a u technologických procesů, které nemohou 
být přerušeny, může zaměstnavatel rozvrhnout pracovní dobu zaměstnanců starších 
poskytnout nepřetržitý odpočinek v týdnu zaměstnancům starším 18 let pouze tak, 
že doba nepřetržitého odpočinku v týdnu bude činit nejméně 24 hodin, s tím, 
že zaměstnancům bude poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby za období 2 týdnů 
činila délka tohoto odpočinku celkem alespoň 70 hodin.   

 (4) Jestliže to je dohodnuto, může být v zemědělství poskytnut nepřetržitý odpočinek 
tak V zemědělství je možné dohodnout zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu podle 
odstavce 3 za podmínky, že bude tento odpočinek za období   

a) 3 týdnů činit celkem alespoň 105 hodin,   

b) 6 týdnů činit při sezónních pracích celkem alespoň 210 hodin.  

HLAVA V 

HLAVA VI 

PRÁCE PŘESČAS 

§ 93 

 (1) Práci přesčas je možné konat jen výjimečně.  

  (2) Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních 
důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami denního odpočinku, 
popřípadě za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 i na dny pracovního klidu. Nařízená 
práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin 
v kalendářním roce.  

  (3) Zaměstnavatel může požadovat práci přesčas nad rozsah uvedený 
v odstavci 2 pouze na základě dohody se zaměstnancem.  

  (4) Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně 
v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může 
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vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.  

  (5) Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas ve vyrovnávacím období podle 
odstavce 4 se nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní 
volno.  

§ 93a 
Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví 

 (1) Další dohodnutou prací přesčas ve zdravotnictví (dále jen „další dohodnutá práce 
přesčas“) se rozumí práce v nepřetržitém provozu spojená s příjmem, léčbou, péčí nebo se 
zajištěním přednemocniční neodkladné péče v nemocnicích, ostatních lůžkových 
zdravotnických zařízeních a zdravotnických zařízeních zdravotnické záchranné služby, kterou 
vykonává   

a) lékař, zubní lékař nebo farmaceut23a),   

b) zdravotnický pracovník nelékařských zdravotnických povolání pracující v nepřetržitém 
pracovním režimu23b), (dále jen „zaměstnanec ve zdravotnictví“). Další dohodnutá práce 
přesčas je práce konaná nad rozsah uvedený v § 93 odst. 4.   

 (2) Zaměstnanec ve zdravotnictví, který nesouhlasí s výkonem další dohodnuté práce 
přesčas, nesmí být k jejímu sjednání nucen ani být vystaven jakékoli újmě. O uplatnění další 
dohodnuté práce přesčas je zaměstnavatel povinen písemně vyrozumět příslušný orgán 
inspekce práce.   

 (3) Další dohodnutá práce přesčas zaměstnanců ve zdravotnictví nesmí přesáhnout 
v průměru 8 hodin týdně, a v případě zaměstnanců poskytovatele zdravotnické záchranné 
služby v průměru 12 hodin týdně, v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě 
jdoucích; jen kolektivní smlouva může toto období vymezit na nejvýše 52 týdnů po sobě 
jdoucích.   

 (4) Dohoda o další dohodnuté práci přesčas   

a) musí být sjednána písemně,   

b) nesmí být sjednána v prvních 12 týdnech ode dne vzniku pracovního poměru,   

c) nesmí být sjednána na dobu delší než 52 týdnů po sobě jdoucích,   

d) může být okamžitě zrušena, a to i bez udání důvodu v období 12 týdnů od sjednání; 
okamžité zrušení musí být provedeno písemně,   

e) může být vypovězena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu; výpověď musí být 
dána písemně. Pokud nebyla výpovědní doba sjednána kratší, činí 2 měsíce a musí být 
stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance ve zdravotnictví.   
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 (5) Zaměstnavatel vede aktuální seznam všech zaměstnanců ve zdravotnictví 
vykonávajících další dohodnutou práci přesčas.   

 (6) Pokud se v tomto ustanovení nestanoví něco jiného, platí pro další dohodnutou 
práci přesčas obdobně ustanovení zákoníku práce týkající se práce přesčas.  

____________________ 
23a) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti 

a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře 
a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. 

 23b) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním 
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských 
zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů. 

HLAVA VI  

HLAVA VII 

NOČNÍ PRÁCE 

§ 94 

 (1) Délka směny zaměstnance pracujícího v noci nesmí překročit 8 hodin v rámci 
24 hodin po sobě jdoucích; není-li to z provozních důvodů možné, je zaměstnavatel povinen 
rozvrhnout stanovenou týdenní pracovní dobu tak, aby průměrná délka směny nepřekročila 
8 hodin v období nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích, přičemž při výpočtu průměrné délky 
směny zaměstnance pracujícího v noci se vychází z pětidenního pracovního týdne. 

  (2) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci byl vyšetřen 
poskytovatelem pracovnělékařských služeb  

a) před zařazením na noční práci,   

b) pravidelně podle potřeby, nejméně však jednou ročně,   

c) kdykoliv během zařazení na noční práci, pokud o to zaměstnanec požádá.  

Úhrada poskytnutých zdravotních služeb nesmí být na zaměstnanci požadována.   

 (3) Zaměstnavatel je povinen zajišťovat pro zaměstnance pracující v noci přiměřené 
sociální zajištění, zejména možnost občerstvení.   

 (4) Pracoviště, na kterém se pracuje v noci, je zaměstnavatel povinen vybavit 
prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat 
rychlou lékařskou pomoc.  
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HLAVA VII 

HLAVA VIII  

PRACOVNÍ POHOTOVOST 

§ 95 

 (1) Pracovní pohotovost může zaměstnavatel na zaměstnanci požadovat, jen jestliže se 
o tom se zaměstnancem dohodne. Za dobu pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci odměna 
podle § 140.  

(2) Při uplatnění pružného rozvržení pracovní doby může zaměstnavatel 
po zaměstnanci požadovat pracovní pohotovost pouze v době mimo časové úseky 
základní a volitelné pracovní doby.   

 (2) (3) Za výkon práce v době pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci mzda nebo 
plat; odměna podle § 140 za tuto dobu nepřísluší. Výkon práce v době pracovní pohotovosti 
nad stanovenou týdenní pracovní dobu je prací přesčas (§ 93).   

 (3) (4) Pracovní pohotovost, při které k výkonu práce nedojde, se do pracovní doby 
nezapočítává.  

HLAVA VIII  

HLAVA IX 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ A DOBĚ ODPOČINKU 

§ 96 

 (1) Zaměstnavatel je povinen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci s vyznačením 
začátku a konce   

a) odpracované  

1. směny [§78 odst. 1 písm. c)],  

2. práce přesčas [§ 78 odst. 1 písm. i) a § 93],  

3. další dohodnuté práce přesčas (§ 93a),  

4 3. noční práce (§ 94),  

5 4. doby v době pracovní pohotovosti (§ 95 odst. 2 § 95 odst. 3),  

 b) pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel [§ 78 odst. 1 písm. h) a § 95].  
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  (2) Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnanci nahlédnout 
do jeho účtu pracovní doby nebo evidence pracovní doby a do jeho účtu mzdy a pořizovat si 
z nich výpisy, popřípadě stejnopisy na náklady zaměstnavatele.  

§ 97 

 (1) Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby se 
posuzují jako výkon práce jen v rozsahu, ve kterém zasáhly do základní pracovní doby. Věta 
první neplatí v případě dočasné pracovní neschopnosti, kdy se zaměstnanci poskytuje náhrada 
mzdy nebo platu (§ 192).  

  (2) Při překážkách v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní 
doby, vymezených přesnou délkou nezbytně nutné doby, po kterou přísluší zaměstnanci 
pracovní volno, nebo jde-li o činnost zástupců zaměstnanců, členů evropské rady 
zaměstnanců nebo členů vyjednávacího výboru, se posuzuje jako výkon práce celá tato 
doba.  

  (3) Překážky v práci na straně zaměstnavatele při pružném rozvržení pracovní doby se 
posuzují jako výkon práce, jestliže zasáhly do směny zaměstnance, a to za každý jednotlivý 
den v rozsahu průměrné délky směny.  

  (4) Za dobu 1 dne se považuje pro účely odstavců 1 až 3 doba odpovídající průměrné 
délce směny vyplývající ze stanovené týdenní pracovní doby nebo z kratší pracovní doby 
zaměstnance.  

  (5) Při uplatnění konta pracovní doby se pracovní volno pro překážky v práci na straně 
zaměstnance poskytuje v rozsahu nezbytně nutné doby, popřípadě v rozsahu délky směny 
rozvržené zaměstnavatelem na příslušný den.  

§ 98 

 (1) Práce přesčas při uplatnění pružného rozvržení pracovní doby se zjišťuje vždy jako 
práce nad stanovenou týdenní pracovní dobu a nad základní pracovní dobu.   

 (2) Prací přesčas při uplatnění konta pracovní doby je práce konaná nad stanovenou 
týdenní pracovní dobu, která je násobkem stanovené týdenní pracovní doby a počtu týdnů 
vyrovnávacího období podle § 86 odst. 3 nebo podle § 87 odst. 3.  

§ 99 

 Opatření týkající se hromadné úpravy pracovní doby, práce přesčas, možnost nařizovat 
práci ve dnech pracovního klidu a noční práci se zřetelem na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci je zaměstnavatel povinen předem projednat s odborovou organizací.  

HLAVA IX  
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HLAVA X 

ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ  

§ 100 

 (1) Vláda stanoví nařízením odchylky úpravy pracovní doby a doby odpočinku 
zaměstnanců v dopravě, jimiž jsou   

a) členové osádky nákladního automobilu nebo autobusu24),   

b) zaměstnanci údržby pozemních komunikací25),   

c) zaměstnanci drážní dopravy na dráze celostátní, regionální a vlečce26),   

d) zaměstnanci městské hromadné dopravy27),   

e) členové posádky letadla a zaměstnanci zajišťující provozování letiště28),   

f) členové posádky plavidla29),   

g) zaměstnanci obsluhující plavidlo v přístavu29),  

přitom blíže vymezí okruh zaměstnanců uvedených v písmenech a) až g) a upraví postup 
a další povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců při úpravě pracovní doby a doby odpočinku.  

 (2) Vláda může stanovit nařízením odchylky úpravy pracovní doby a doby odpočinku 
členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku31), který je složen ze zaměstnanců 
zaměstnavatele, kteří vykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání, jejichž pracovní 
povinnosti zahrnují přímé plnění úkolů této jednotky; to však neplatí, pokud jde o délku 
stanovené týdenní pracovní doby. Délka směny v případě odchylek podle věty první 
při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby nesmí přesáhnout 16 hodin. 

***** 
§ 111 

Minimální mzda 
 
 (1) Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním 
pracovněprávním vztahu podle § 3 zaměstnance, který nemá právo na příslušnou nejnižší 
úroveň zaručené mzdy (§ 112 odst. 2).  Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší 
než minimální mzda. Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci 
přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí 
a za práci v sobotu a v neděli.    
 

(2) Nedosáhne-li mzda zaměstnance uvedeného v odstavci 1 minimální mzdy, je 
mu zaměstnavatel povinen poskytnout doplatek ve výši rozdílu mezi mzdou, které 
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dosáhl v kalendářním měsíci a příslušnou minimální měsíční mzdou nebo ve výši rozdílu 
mezi mzdou připadající na 1 odpracovanou hodinu a příslušnou minimální hodinovou 
mzdou; použití hodinové nebo měsíční minimální mzdy se sjedná, stanoví nebo určí 
předem, jinak se pro účely doplatku použije minimální hodinová mzda. Do mzdy se 
pro tento účel nezahrnuje mzda za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční 
práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli. 
 
 (2)(3) Výši základní sazby minimální mzdy a dalších sazeb minimální mzdy 
odstupňovaných podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance a podmínky 
pro poskytování minimální mzdy stanoví vláda nařízením, a to zpravidla s účinností 
od počátku kalendářního roku s přihlédnutím k vývoji mezd a spotřebitelských cen. Základní 
sazba minimální mzdy činí nejméně 7 955 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu; další sazby 
minimální mzdy nesmí být nižší než 50 % základní sazby minimální mzdy.    
 
 (3)(4) Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody minimální mzdy, je 
zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek   
 
a) ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a příslušnou 

minimální měsíční mzdou nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na 1 odpracovanou 
hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou; použití hodinové nebo měsíční 
minimální mzdy se sjedná, stanoví nebo určí předem, jinak se pro účely doplatku použije 
minimální hodinová mzda,   

b) k platu ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou 
minimální měsíční mzdou, nebo   

c) k odměně z dohody ve výši rozdílu mezi výší této odměny připadající na 1 hodinu 
a příslušnou minimální hodinovou mzdou.  

§ 112 
Zaručená mzda 

(1) Zaručenou mzdou je mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle 
tohoto zákona, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového výměru nebo platového výměru 
(§ 113 odst. 4 a § 136). 

(1) Zaručenou mzdou je mzda, plat nebo odměna z dohody, na které zaměstnanci 
vzniklo právo podle tohoto zákona, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového výměru 
(§ 113 odst. 4), platového výměru (§ 136), dohody o provedení práce nebo dohody 
o pracovní činnosti. 

(2) Nejnižší úroveň zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům, 
jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, a pro zaměstnance zaměstnancům, kterým 
se za práci poskytuje plat a zaměstnancům konajícím práce na základě dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr, stanoví vláda nařízením, a to zpravidla s účinností 
od počátku kalendářního roku s přihlédnutím k vývoji mezd a spotřebitelských cen. Nejnižší 
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úroveň zaručené mzdy nesmí být nižší než částka, kterou stanoví tento zákon v § 111 odst. 2 
jako základní sazbu minimální mzdy minimální mzda. Další nejnižší úrovně zaručené mzdy 
se stanoví diferencovaně podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce tak, 
aby maximální zvýšení činilo alespoň dvojnásobek nejnižší úrovně zaručené mzdy. Podle 
míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance může vláda stanovit nejnižší úroveň 
zaručené mzdy podle věty druhé a třetí až o 50 % nižší. 

(3) Nedosáhne-li mzda nebo plat bez mzdy nebo platu za práci přesčas, příplatku 
za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci 
v sobotu a v neděli nebo odměna z dohody příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy podle 
odstavce 2, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek 

a) ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší 
úrovní zaručené měsíční mzdy, nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající 
na 1 odpracovanou hodinu a příslušnou hodinovou sazbou nejnižší úrovně zaručené mzdy; 
pro účely doplatku se použije nejnižší úroveň hodinové mzdy, jestliže se předem nesjedná, 
nestanoví nebo neurčí použití nejnižší úrovně zaručené měsíční mzdy, nebo 

b) k platu ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší 
úrovní zaručené měsíční mzdy., nebo 

c) k odměně z dohody ve výši rozdílu mezi výší této odměny připadající 
na 1 odpracovanou hodinu a příslušnou hodinovou sazbou nejnižší úrovně zaručené 
mzdy. 

***** 
§ 115 

Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek 

(1) Za dobu práce ve svátek23) přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno 
v rozsahu práce konané ve svátek23), které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce 
třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté 
době. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 
průměrného výdělku. 

(2) Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku 
k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna. 

(3) Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní 
den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část 
mzdy, která mu ušla v důsledku svátku.  

(3) Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý 
pracovní den, se mzda nekrátí. Jestliže však zaměstnanci v důsledku způsobu 
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odměňování mzda ušla, přísluší mu náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo 
jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku. 

 
***** 
§ 117 

Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí 

Za dobu práce ve ztíženém pracovním prostředí přísluší zaměstnanci dosažená mzda 
a příplatek. Vymezení ztíženého pracovního prostředí pro účely odměňování a výši příplatku 
stanoví vláda nařízením. Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí nejméně 
10 % částky, kterou stanoví tento zákon v § 111 odst. 2 § 111 odst. 3 jako základní sazbu 
minimální mzdy. 

***** 
§ 120 

 
 (1) Uplatní-li se konto pracovní doby (§ 86 a 87), přísluší zaměstnanci 
ve vyrovnávacím období (§ 86 odst. 3 a § 87 odst. 3) za jednotlivé kalendářní měsíce mzda 
ve stálé měsíční výši (dále jen "stálá mzda"), sjednaná v kolektivní smlouvě, popřípadě 
stanovená vnitřním předpisem. Stálá mzda zaměstnance nesmí být nižší než 80 % jeho 
průměrného výdělku. 
  
 (2) Uplatní-li se v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4, přísluší zaměstnanci 
za jednotlivé kalendářní měsíce mzda ve stálé měsíční výši, která nesmí být nižší než 85 % 
jeho průměrného výdělku. 
  
 (3) Na účtu mzdy zaměstnance (§ 87 odst. 1) se vykazuje 
 
a) stálá mzda zaměstnance, 
 
b) dosažená mzda zaměstnance za kalendářní měsíc, na kterou mu vzniklo právo podle tohoto 

zákona a podle sjednaných, stanovených nebo určených podmínek (§ 113). 
  

§ 121 
 
 (1) Za vyrovnávací období přísluší zaměstnanci mzda ve výši součtu vyplacených 
stálých mezd. Jestliže je po uplynutí tohoto období (§ 86 odst. 3 a § 87 odst. 3) nebo 
po skončení pracovního poměru souhrn práva na dosaženou mzdu [§ 120 odst. 2 písm. b)] 
za jednotlivé kalendářní měsíce vyšší než součet vyplacených stálých mezd, je zaměstnavatel 
povinen zaměstnanci vzniklý rozdíl doplatit. 
  

  (2) Stálá mzda se poskytne zaměstnanci za pracovní dobu rozvrženou 
zaměstnavatelem v příslušném kalendářním měsíci. Stálá mzda zaměstnanci přísluší v plné 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAAYHX7YW)



33 

 

výši i tehdy, jestliže zaměstnavatel v příslušném kalendářním měsíci pracovní dobu 
nerozvrhne. Za dobu rozvrženou zaměstnavatelem zaměstnanci, po kterou tento zaměstnanec 
nepracuje, stálá mzda nepřísluší. 

§ 120 

(1) Uplatní-li se konto pracovní doby (§ 86 a 87), poskytuje se zaměstnanci 
ve vyrovnávacím období (§ 86 odst. 3 a § 87 odst. 3) zvláštní forma mzdy (dále jen „stálá 
mzda“). Stálá mzda se sjednává v kolektivní smlouvě, nebo ji zaměstnavatel stanoví 
vnitřním předpisem na jednotlivé kalendářní měsíce ve shodné měsíční výši. Stálá mzda 
zaměstnance nesmí být nižší než 80 % jeho průměrného výdělku, a současně nesmí být 
sjednána v kolektivní smlouvě nižší než minimální mzda nebo stanovena vnitřním 
předpisem nižší než příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy. 

(2) Uplatní-li se v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 5, přísluší 
zaměstnanci stálá mzda, která nesmí být nižší než 85 % jeho průměrného výdělku, 
a současně nesmí být sjednána v kolektivní smlouvě nižší než minimální mzda nebo 
stanovena vnitřním předpisem nižší než příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy. 

(3) Za dobu rozvrženou zaměstnavatelem zaměstnanci, po kterou tento 
zaměstnanec nepracuje, stálá mzda nepřísluší. Stálá mzda se v příslušném kalendářním 
měsíci zkrátí o násobek počtu neodpracovaných hodin a částky, která se vypočte jako 
podíl úhrnu předpokládaných stálých mezd, které mají být zaměstnanci za vyrovnávací 
období vyplaceny a celkového počtu hodin, které má zaměstnanec ve vyrovnávacím 
období odpracovat. Postup podle § 111 odst. 2 a § 112 odst. 3 písm. a) se nepoužije.  

(4) Na účtu mzdy zaměstnance (§ 87 odst. 1) se vykazuje 

a) stálá mzda zaměstnance, 

b) dosažená mzda zaměstnance za kalendářní měsíc, na kterou mu vzniklo právo podle 
tohoto zákona a podle sjednaných, stanovených nebo určených podmínek (§ 113).  

§ 121 

Za vyrovnávací období přísluší zaměstnanci mzda ve výši součtu vyplacených 
stálých mezd a rozdílu mezi součtem stálých mezd a souhrnem práv na dosaženou mzdu 
[§ 120 odst. 4 písm. b)], zjištěným po uplynutí vyrovnávacího období (§ 86 odst. 3 a § 87 
odst. 3) nebo po skončení pracovního poměru, je-li souhrn práv na dosaženou mzdu 
vyšší. 

§ 122 
Určení a sjednání platu 

 (1) Plat určuje zaměstnanci zaměstnavatel, není-li v odstavci 2 stanoveno jinak, a to 
podle tohoto zákona, nařízení vlády vydaného k jeho provedení podle § 111 odst. 2 § 111 
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odst. 3, § 112 odst. 2, § 123 odst. 6, § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 a v jejich mezích podle 
kolektivní smlouvy, popřípadě vnitřního předpisu. Plat není možné určit jiným způsobem 
v jiném složení a jiné výši, než stanoví tento zákon a právní předpisy vydané k jeho 
provedení, nestanoví-li zvláštní zákon jinak43a). 

 (2) Vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem zaměstnavatele, nebo který 
je vedoucím organizační složky státu7) nebo územního samosprávného celku44) (dále jen 
"vedoucí organizační složky"), určuje plat orgán, který ho na pracovní místo ustanovil, pokud 
zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Obdobně se postupuje u zástupce vedoucího 
zaměstnance podle věty první, pokud není pracovní místo tohoto vedoucího zaměstnance 
dočasně obsazeno, nebo pokud vedoucí zaměstnanec práci přechodně nevykonává. 

***** 
§ 127 

Plat nebo náhradní volno za práci přesčas 

 (1) Za hodinu práce přesčas přísluší zaměstnanci část platového tarifu, osobního 
a zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí připadající 
na 1 hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém práci přesčas koná, 
a příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku, a jde-li o dny nepřetržitého 
odpočinku v týdnu, příplatek ve výši 50 % průměrného hodinového výdělku, pokud se 
zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce 
konané přesčas místo platu za práci přesčas. Za dobu čerpání náhradního volna se plat 
nekrátí. 

 (2) Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době 3 po sobě 
jdoucích kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší 
zaměstnanci část platového tarifu, osobního příplatku a zvláštního příplatku, příplatku za práci 
ve ztíženém pracovním prostředí a příplatek podle odstavce 1. 

(3) Zaměstnanci, kterému přísluší příplatek za vedení podle § 124, je plat stanoven 
s přihlédnutím k případné práci přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce. To neplatí 
o práci přesčas konané v noci, v den pracovního klidu nebo v době pracovní pohotovosti. 
V platu vedoucího zaměstnance, který je statutárním orgánem nebo vedoucím organizační 
složky, je vždy přihlédnuto k veškeré práci přesčas. 

 (3) Zaměstnanci, kterému přísluší příplatek za vedení podle § 124, je plat 
stanoven s přihlédnutím k případné práci přesčas v rozsahu práce přesčas, kterou může 
zaměstnavatel zaměstnanci v kalendářním roce nařídit (§ 93 odst. 2). Plat za práci 
přesčas konanou v noci, v den pracovního klidu nebo v době pracovní pohotovosti je 
zaměstnavatel povinen tomuto zaměstnanci vždy poskytnout. V platu vedoucího 
zaměstnance, který je statutárním orgánem nebo vedoucím organizační složky, je vždy 
přihlédnuto k veškeré práci přesčas. 
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§ 128 
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí 

 (1) Zaměstnanci přísluší za práci ve ztíženém pracovním prostředí příplatek. 
Ztíženým pracovním prostředím je pracovní prostředí podle § 117 věty druhé. 

(2) Vláda stanoví nařízením výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí 
a podmínky pro jeho poskytování. Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí 
nejméně 5 % částky, kterou stanoví tento zákon v § 111 odst. 2 § 111 odst. 3 jako základní 
sazbu minimální mzdy za měsíc. 

***** 
§ 130  

Příplatek za rozdělenou směnu 

 (1) Zaměstnanci, který pracuje ve směnách rozdělených kterému zaměstnavatel 
rozvrhl směny rozdělené na 2 nebo více částí, přísluší příplatek ve výši 30 % průměrného 
hodinového výdělku za každou takto rozdělenou směnu.  

(2) Rozdělenou směnou se pro účely tohoto zákona odstavce 1 rozumí směna, ve které 
souvislé přerušení práce nebo jejich souhrn činí alespoň 2 hodiny. 

***** 
§ 139 

(1) Jestliže byl zaměstnanec převeden na jinou práci, za niž přísluší nižší mzda nebo 
plat, Koná-li zaměstnanec jinou práci, za níž přísluší nižší mzda nebo plat, jestliže je to 
nutné 

a) z důvodů ohrožení nemocí z povolání nebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice podle zvláštního 
právního předpisu19) [§ 41 odst. 1 písm. b)],  

b) podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo 
rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví v zájmu ochrany zdraví jiných 
fyzických osob před infekčním onemocněním [§ 41 odst. 1 písm. d)],  

c) k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění 
jejich bezprostředních následků (§ 41 odst. 4), nebo  

d) pro prostoj nebo pro přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy (§ 41 
odst. 5) [§ 41 odst. 5 písm. b)],  

přísluší mu za dobu převedení doplatek ke mzdě nebo platu do výše průměrného výdělku, 
kterého dosahoval před převedením přísluší mu za tuto dobu doplatek ke mzdě nebo platu 
do výše průměrného výdělku, kterého dosahoval před výkonem této jiné práce.  
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 (2) Je-li zaměstnanec převeden podle § 41 odst. 2 písm. b) na jinou práci, než byla 
sjednána, přísluší mu mzda nebo plat podle vykonávané práce; nebude-li však zaměstnanec 
pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo 
v přímé souvislosti s ním ke škodě na majetku zaměstnavatele, přísluší mu za dobu převedení 
doplatek do výše průměrného výdělku, kterého dosahoval před převedením.  

 (2) Koná-li zaměstnanec jinou práci podle § 41 odst. 5 písm. a), přísluší mu mzda 
nebo plat podle vykonávané práce; nebude-li však zaměstnanec pravomocně odsouzen 
pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti 
s ním ke škodě na majetku zaměstnavatele, přísluší mu za dobu výkonu jiné práce 
doplatek do výše průměrného výdělku, kterého dosahoval před výkonem této jiné práce. 

(3) Vláda může stanovit nařízením, za jakých podmínek uhradí příslušný správní úřad 
náklady na případný doplatek mzdy nebo platu poskytnutý zaměstnanci převedenému na jinou 
práci z důvodů uvedených v § 41 odst. 1 písm. d) zaměstnavateli, který jej poskytl.  

____________________ 
19) § 4 odst. 1 zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění pozdějších 

předpisů. 

***** 
§ 146 

 Srážky ze mzdy smějí být provedeny jen 

 a) v případech stanovených tímto zákonem nebo zvláštním zákonem, 

b) na základě dohody o srážkách ze mzdy nebo k uspokojení závazků zaměstnance, 

c) k úhradě členských příspěvků zaměstnance, který je členem odborové organizace, bylo-li to 
sjednáno v kolektivní smlouvě nebo na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem 
a odborovou organizací a souhlasí-li s tím zaměstnanec, který je členem odborové 
organizace. 

***** 
§ 152  

 Cestovními výdaji, za které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci cestovní náhrady, se 
rozumí výdaje, které vzniknou zaměstnanci při  

a) pracovní cestě (§ 42),  

b) cestě mimo pravidelné pracoviště,  

c) mimořádné cestě v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce, 
nebo pravidelného pracoviště,  
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d) přeložení (§ 43) změně místa výkonu práce (§ 40 odst. 1 a § 43),  

e) dočasném přidělení (§ 43a),  

f) přijetí do zaměstnání v pracovním poměru,  

g) výkonu práce v zahraničí.  
 

***** 
Díl 2  

Náhrady při přeložení změně místa výkonu práce a dočasném přidělení  
§ 165 

(1) Je-li zaměstnanec přeložen nebo dočasně přidělen k jinému zaměstnavateli 
do jiného místa výkonu práce, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, které je současně 
odlišné od bydliště zaměstnance, přísluší mu náhrady ve výši a za podmínek stanovených 
v § 157 až 164. Došlo-li u zaměstnance ke změně místa výkonu práce podle § 43 nebo je-
li zaměstnanec dočasně přidělen k jinému zaměstnavateli do jiného místa výkonu práce, 
než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, a toto místo je současně odlišné od místa bydliště 
zaměstnance, přísluší mu náhrady ve výši a za podmínek stanovených v § 157 až 164. 
Jestliže se zaměstnanec denně vrací do bydliště, doba strávená v tomto místě se nezapočítává 
do doby rozhodné pro poskytování stravného. 

  (2) Zaměstnanci, který pobírá stravné podle odstavce 1 a je v téže době vyslán 
na pracovní cestu mimo místo přeložení nebo, v němž koná práci nebo mimo místo 
dočasného přidělení, přísluší stravné, které je pro zaměstnance výhodnější. Ostatní cestovní 
náhrady přísluší zaměstnanci jako při pracovní cestě. 

***** 
§ 170 

Zahraniční stravné 

 (1) Zaměstnanci přísluší při zahraniční pracovní cestě zahraniční stravné v cizí měně 
ve výši a za podmínek dále stanovených.  

 (2) Sjedná-li zaměstnavatel nebo určí před vysláním zaměstnance na zahraniční 
pracovní cestu základní sazbu zahraničního stravného, musí tato základní sazba činit v celých 
měnových jednotkách, s přihlédnutím k podmínkám zahraniční pracovní cesty a způsobu 
stravování, nejméně 75 % a u členů posádek plavidel vnitrozemské plavby nejméně 50 % 
základní sazby zahraničního stravného stanovené pro příslušný stát prováděcím právním 
předpisem vydaným podle § 189. Jestliže zaměstnavatel nepostupuje podle věty první, určí 
zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního stravného stanovené 
prováděcím právním předpisem vydaným podle § 189. Výši zahraničního stravného určí 
zaměstnavatel ze základní sazby zahraničního stravného sjednané nebo stanovené pro stát, 
ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času.  
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(3) Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši základní sazby podle odstavce 2, 
jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin. 
Trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, poskytne zaměstnavatel 
zaměstnanci zahraniční stravné ve výši dvou třetin této sazby zahraničního stravného, a ve 
výši jedné třetiny této sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území České 
republiky 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud 
zaměstnanci vznikne za cestu na území České republiky právo na stravné podle § 163 nebo § 
176. Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční 
stravné se neposkytuje. 

 (3) Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši základní sazby podle odstavce 
2, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 
18 hodin. Trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, přísluší 
zaměstnanci zahraniční stravné ve výši dvou třetin této sazby zahraničního stravného. 
Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši jedné třetiny této sazby zahraničního 
stravného, trvá-li doba strávená mimo území České republiky 12 hodin a méně, avšak 
alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území 
České republiky právo na stravné podle § 163 nebo § 176. Trvá-li doba strávená mimo 
území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné nepřísluší.  

 (4) Doby strávené mimo území České republiky, které trvají 1 hodinu a déle při více 
zahraničních pracovních cestách v jednom kalendářním dni, se pro účely zahraničního 
stravného sčítají. Doby, za které nevznikne zaměstnanci právo na zahraniční stravné, se 
připočítávají k době rozhodné pro poskytnutí stravného podle § 163.  

 (5) Bylo-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, 
přísluší zaměstnanci zahraniční stravné ve výši základní sazby snížené za každé bezplatné 
jídlo až o hodnotu  

a) 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby,  

b) 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní 
sazby,  

c) 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.  

Nesjedná-li zaměstnavatel nižší hodnotu snížení zahraničního stravného, nebo ji neurčí 
před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu, přísluší zaměstnanci zahraniční 
stravné snížené o nejvyšší hodnotu stanovenou ve větě první.  

 (6) Po dobu návštěvy člena rodiny nebo po dobu dohodnutého přerušení zahraniční 
pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance zahraniční stravné zaměstnanci nepřísluší. 
Doba rozhodná pro právo na zahraniční stravné před návštěvou člena rodiny nebo 
dohodnutým přerušením zahraniční pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnance končí 
ukončením výkonu práce, nebo jiným předem dohodnutým způsobem, a po návštěvě člena 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAAYHX7YW)



39 

 

rodiny nebo přerušení zahraniční pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance začíná 
současně se začátkem výkonu práce, nebo jiným předem dohodnutým způsobem.  

 (7) Je-li zaměstnanec vyslán na zahraniční pracovní cestu do svého bydliště, přísluší 
mu stravné a zahraniční stravné pouze za cestu do bydliště a zpět, za cesty k výkonu práce 
a zpět a za dobu výkonu práce v tomto místě.  

 (8) Důvody pro neposkytnutí zahraničního stravného stanovené v odstavcích 6 a 7 je 
zakázáno rozšiřovat. 

***** 
§ 176 

Stravné 

 (1) Při poskytnutí stravného se § 163 odst. 1 až 3 nepoužijí. Zaměstnanci přísluší 
za každý kalendářní den pracovní cesty stravné ve výši  

a) 58 Kč až 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,  

b) 88 Kč až 106 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,  

c) 138 Kč až 165 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.  

Tato výše stravného se mění v závislosti na vývoji cen prováděcím právním předpisem 
vydaným podle § 189.  

 (2) Znemožní-li zaměstnavatel vysláním na pracovní cestu, která trvá méně 
než 5 hodin, zaměstnanci se stravovat obvyklým způsobem, může mu poskytnout stravné 
až do výše stravného podle odstavce 1 písm. a).  

 (3) Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší 
zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu  

a) 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,  

b) 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,  

c) 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.  

 (4) Stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá  

a) 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,  

b) 12 až 18 hodin déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná 
jídla.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAAYHX7YW)



40 

 

 (5) Nesjedná-li zaměstnavatel nebo neurčí před vysláním zaměstnance na pracovní 
cestu výši stravného, přísluší zaměstnanci stravné ve výši dolní sazby rozpětí podle 
odstavce 1. 

***** 
Díl 3 

Náhrada při přijetí a přeložení 

 Náhrady při přijetí a změně místa výkonu práce z důvodu na straně zaměstnance 

§ 177  

(1) Je-li zaměstnavatelem sjednáno, popřípadě vnitřním předpisem stanoveno 
poskytnutí náhrady poskytnutí náhrad při přijetí do zaměstnání v pracovním poměru nebo 
přeložení do jiného místa při změně místa výkonu práce podle § 40 odst. 1 z důvodu na 
straně zaměstnance, mohou se tyto náhrady poskytovat až do výše a rozsahu podle § 165. 

 (2) Náhradu Náhrady podle odstavce 1 může zaměstnavatel zaměstnanci poskytovat 
do doby, než zaměstnanec nebo člen jeho rodiny a jiná fyzická osoba, kteří s ním žijí 
v domácnosti, získají v obci místa výkonu práce přiměřený byt, nejdéle však 4 roky, a jde-li 
o pracovní poměr, který je sjednáván na dobu určitou, nejdéle do skončení tohoto pracovního 
poměru. 

***** 
§ 179 

 (1) Při poskytování zahraničního stravného se ustanovení § 170 odst. 2 věty první 
a odstavce 5 nepoužije. Zaměstnanci přísluší za každý kalendářní den zahraniční pracovní 
cesty zahraniční stravné ve výši základní sazby zahraničního stravného stanoveného 
prováděcím právním předpisem vydaným podle § 189.   

 (2) Vedoucím organizačních složek státu a jejich zástupcům a statutárním orgánům 
a jejich zástupcům je možné určit zahraniční stravné až do výše přesahující o 15 % základní 
sazbu zahraničního stravného uvedenou v odstavci 1, pokud zvláštní právní předpis nestanoví 
jinak57).   

(3) Bylo-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty v zahraničí poskytnuto 
bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné snížené za každé bezplatné jídlo 
o hodnotu   

a) 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby,   

b) 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní 
sazby,   

c) 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.  
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 (4) Zahraniční stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během zahraniční pracovní 
cesty, která trvá   

a) 5 až 12 hodin 12 hodin a méně, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,   

b) 12 až 18 hodin déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná 
jídla. 

____________________ 
57) Například zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem 

funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců 
Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů. 

 
***** 
§ 183 

Záloha na cestovní náhrady a její vyúčtování 

 (1) Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci zúčtovatelnou zálohu 
až do předpokládané výše cestovních náhrad, pokud se se zaměstnancem nedohodne, 
že záloha nebude poskytnuta. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout, 
že zašle zálohu nebo její část na svůj náklad a nebezpečí na jeden platební účet určený 
zaměstnancem. 

 (2) Při zahraniční pracovní cestě může zaměstnavatel po dohodě se zaměstnancem 
poskytnout zálohu v cizí měně nebo její část též cestovním šekem nebo zapůjčením platební 
karty zaměstnavatele. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí 
zálohy na zahraniční stravné v české měně nebo v jiné než v prováděcím právním předpisu 
vydaném podle § 189 stanovené cizí měně pro příslušný stát, pokud je k této měně Českou 
národní bankou vyhlašován kurz. Při určení výše zahraničního stravného v dohodnuté měně 
se nejprve zjistí korunová hodnota zahraničního stravného, která se přepočítá na dohodnutou 
měnu. Pro určení korunové hodnoty zahraničního stravného a částky zahraničního stravného 
v dohodnuté měně se použijí kurzy vyhlášené Českou národní bankou a platné v den 
vyplacení zálohy. Poskytne-li zaměstnavatel zálohu nebo její část formou uvedenou 
v odstavci 1 větě druhé na platební účet vedený v české měně, použijí se pro přepočet 
měn kurzy uvedené ve větě čtvrté obdobně. 

(3)  Jestliže se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné době, je 
zaměstnanec povinen do 10 pracovních dnů po dni ukončení pracovní cesty nebo jiné 
skutečnosti zakládající právo na cestovní náhradu předložit zaměstnavateli písemné doklady 
potřebné k vyúčtování cestovních náhrad a vrátit nevyúčtovanou zálohu. Částka, kterou má 
zaměstnanec zaměstnavateli vrátit v české měně, se zaokrouhlí na celé koruny směrem 
nahoru. 
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(4) Částku, o kterou byla poskytnutá záloha při zahraniční pracovní cestě vyšší, než 
činí právo zaměstnance, vrací zaměstnanec zaměstnavateli ve měně, kterou mu zaměstnavatel 
poskytl, nebo ve měně, na kterou zaměstnanec tuto měnu v zahraničí směnil, anebo v české 
měně. Částku, o kterou byla poskytnutá záloha při zahraniční pracovní cestě nižší, než činí 
právo zaměstnance, doplácí zaměstnavatel zaměstnanci v české měně, pokud se nedohodnou 
jinak. Při vyúčtování zálohy použije zaměstnavatel zaměstnancem doložený kurz, kterým byla 
poskytnutá měna v zahraničí směněna na jinou měnu, a kurzy uvedené v odstavci 2. 

(5) Nedohodnou-li se smluvní strany na jiné době, je zaměstnavatel povinen 
do 10 pracovních dnů ode dne předložení písemných dokladů zaměstnancem provést 
vyúčtování cestovních náhrad a uspokojit jeho práva. Částka, kterou má zaměstnavatel 
zaměstnanci poskytnout v české měně, se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru. 

***** 
§ 199 

 (1) Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci 
týkající se jeho osoby, než jsou uvedeny v § 191, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu 
nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy 
nebo platu podle odstavce 2. Náhrada mzdy nebo platu přísluší ve výši průměrného výdělku. 

 (2) Vláda stanoví nařízením okruh překážek v práci podle odstavce 1, rozsah 
pracovního volna, případy, ve kterých přísluší náhrada mzdy nebo platu, včetně případného 
spolurozhodování odborové organizace o vyslání zaměstnanců na pohřeb spoluzaměstnance, 
a to i vůči zaměstnancům, kteří nepracují na pracovištích zaměstnavatele, ale podle 
dohodnutých podmínek pro něj vykonávají práce v pracovní době, kterou si sami rozvrhují 
(§ 317 § 317a). 

***** 
§ 203 

 Jiné úkony v obecném zájmu 

 (1) Jiné úkony v obecném zájmu stanoví tento zákon nebo zvláštní zákon70). 

 (2) Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu zaměstnanci 

a) přísluší s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku k výkonu funkce člena 

1. orgánu odborové organizace podle tohoto zákona, 

2. rady zaměstnanců nebo volební komise podle tohoto zákona, jakož i zástupce pro oblast 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle tohoto zákona (§ 283 až 285), 

3. vyjednávacího výboru nebo evropské rady zaměstnanců podle tohoto zákona (§ 288 až 
298), 

4. orgánu právnické osoby voleného za zaměstnance podle zvláštního právního předpisu71), 
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5. vyjednávacího výboru a člena výboru zaměstnanců podle zvláštního právního 
předpisu71a). 

b) přísluší k výkonu jiné odborové činnosti, zejména k účasti na schůzích, konferencích nebo 
sjezdech, 

c) přísluší k účasti na školení pořádaném odborovou organizací v rozsahu 5 pracovních dnů v 
kalendářním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody, s náhradou mzdy nebo platu ve 
výši průměrného výdělku, 

d) k činnosti dárce při odběru krve a při aferéze; přísluší pracovní volno s náhradou mzdy 
nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení 
po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu 
cesty k odběru. Pokud na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nestačí 24 hodin, přísluší 
pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za prokázanou 
nezbytně nutnou další dobu, pokud zasahuje do pracovní doby. Nedojde-li k odběru, přísluší 
pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou 
nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci, 

e) k činnosti dárce dalších biologických materiálů; přísluší pracovní volno s náhradou mzdy 
nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení 
po odběru, pokud uvedené skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 48 hodin od nástupu 
cesty k odběru. Podle charakteru odběru a zdravotního stavu dárce může lékař určit, že 
pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku se zkracuje nebo 
prodlužuje; při prodloužení však nejvýše po dobu zasahující do pracovní doby v rámci 96 
hodin od nástupu cesty k odběru. Nedojde-li k odběru, přísluší pracovní volno s náhradou 
mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu 
nepřítomnosti v práci, 

f) k činnosti zaměstnance při přednášce nebo výuce včetně zkušební činnosti; přísluší 
pracovní volno v rozsahu nejvýše 12 směn (pracovních dnů) v kalendářním roce, pokud tomu 
nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele. Kratší části jednotlivých směn, ve 
kterých bylo poskytnuto pracovní volno, se sčítají, 

g) k činnosti člena Horské služby a fyzické osoby, která na její výzvu a podle jejích pokynů 
osobně pomáhá při záchranné akci v terénu; přísluší pracovní volno v nezbytně nutném 
rozsahu, 

h) k činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci hospodářské a 
zdravotní, oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů, popřípadě středních 
zdravotnických pracovníků v táborech pro děti a mládež; přísluší pracovní volno v nezbytně 
nutném rozsahu, nejvýše však 3 týdny v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné 
provozní důvody na straně zaměstnavatele, a za podmínky, že zaměstnanec nejméně po dobu 
1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží. Podmínka 
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soustavné a bezplatné práce se nevyžaduje, jde-li o tábory pro zdravotně postižené děti a 
mládež, 

i) k činnosti zprostředkovatele a rozhodce při kolektivním vyjednávání; přísluší pracovní 
volno v nezbytně nutném rozsahu, 

j) k činnosti dobrovolného sčítacího orgánu při sčítání lidu, domů a bytů včetně doplňujících 
výběrových šetření obyvatelstva; přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše 
10 směn (pracovních dnů) v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody 
na straně zaměstnavatele, 

k) k činnosti dobrovolného zdravotníka Červeného kříže při zajišťování zdravotního dozoru 
při sportovní nebo společenské akci; přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, 
pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele, 

l) k činnosti při organizované zájmové tělovýchovné, sportovní nebo kulturní akci a nezbytné 
přípravě na ni; přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, pokud tomu nebrání vážné 
provozní důvody na straně zaměstnavatele. 

____________________ 
70) Například § 7 odst. 5 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o 

změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů 
majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, § 15 odst. 9 a § 83 odst. 11 zákona o vysokých školách, § 184 
školského zákona, § 38 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 
odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání 
lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a § 90 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách 
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k 
výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)., § 65 odst. 2 a 
§ 72 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 

71) Například § 200 obchodního zákoníku. 
71a) Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti, ve znění zákona č. 126/2008 Sb. 
Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.  

 
***** 

HLAVA II 

SPOLEČNÉ USTANOVENÍ O PŘEKÁŽKÁCH V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O PŘEKÁŽKÁCH V PRÁCI NA STRANĚ 
ZAMĚSTNANCE 

§ 206a 
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Nastoupí-li zaměstnanec po skončení výkonu veřejné funkce nebo činnosti 
pro odborovou organizaci, pro kterou byl uvolněn v rozsahu pracovní doby, nebo 
po skončení vojenského cvičení nebo po skončení služby v operačním nasazení anebo 
zaměstnankyně po skončení mateřské nebo rodičovské dovolené nebo zaměstnanec po 
skončení rodičovské dovolené, do práce, anebo nastoupí-li do práce zaměstnanec po 
skončení dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, je zaměstnavatel povinen 
zařadit je na jejich původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že původní práce 
odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, je zaměstnavatel povinen zařadit je podle 
pracovní smlouvy. 

§ 207  

Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy  

 Nemůže-li zaměstnanec konat práci  

a) pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, kterou nezavinil, v 
dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo jinými provozními 
příčinami, jde o prostoj, a nebyl-li převeden na nekoná-li jinou práci, přísluší mu náhrada 
mzdy nebo platu ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku,  

b) v důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní 
událostí a nebyl-li převeden na nekoná-li jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve 
výši nejméně 60 % průměrného výdělku. 

§ 208  

 Nemohl-li zaměstnanec konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele, než 
jsou uvedeny v § 207, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku; to 
neplatí, bylo-li uplatněno konto pracovní doby (§ 86 a 87).  

***** 
§ 210 

 Doba strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než 
plněním pracovních úkolů, která spadá do pracovní doby směny, se považuje za překážku 
v práci na straně zaměstnavatele, při které se zaměstnanci mzda nebo plat nekrátí. Jestliže 
však zaměstnanci v důsledku způsobu odměňování mzda nebo plat ušla, přísluší mu náhrada 
mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. 

§ 211  

 Zaměstnanci, který vykonává zaměstnání v pracovním poměru, vzniká za podmínek 
stanovených v této části právo na   

a) dovolenou za kalendářní rok nebo na její poměrnou část,   
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b) dovolenou za odpracované dny,   

c) dodatkovou dovolenou.  

§ 211 

 Zaměstnanci, který vykonává zaměstnání v pracovním poměru, vzniká 
za podmínek stanovených v této části právo na  

a) dovolenou za kalendářní rok,  

b) poměrnou část dovolené,  

c) dodatkovou dovolenou. 

HLAVA II  

DOVOLENÁ ZA KALENDÁŘNÍ ROK, JEJÍ POMĚRNÁ ČÁST, VÝMĚRA DOVOLENÉ 
A DOVOLENÁ ZA ODPRACOVANÉ DNY  

DOVOLENÁ ZA KALENDÁŘNÍ ROK, JEJÍ POMĚRNÁ ČÁST A VÝMĚRA 
DOVOLENÉ 

Díl 1 
Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 

§ 212 

 (1) Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž 
zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená 
za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě 
po dobu celého kalendářního roku. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec 
odpracoval převážnou část své směny; části směn odpracované v různých dnech se nesčítají.  

  (2) Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání 
téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.   

 (3) Poměrná část dovolené přísluší v délce jedné dvanáctiny též za kalendářní měsíc, 
v němž zaměstnanec změnil zaměstnání, pokud skončení pracovního poměru u dosavadního 
zaměstnavatele a vznik pracovního poměru u nového zaměstnavatele na sebe bezprostředně 
navazují; zaměstnanci přísluší v takovém případě poměrná část dovolené od nového 
zaměstnavatele.   

 (4) Byl-li zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce, je povinna 
mu dovolenou nebo její část poskytnout právnická nebo fyzická osoba, pro kterou je uvolněný 
zaměstnanec činný; tato právnická nebo fyzická osoba je povinna mu poskytnout též tu část 
dovolené, kterou nevyčerpal před uvolněním. Nevyčerpal-li zaměstnanec dovolenou 
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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 i po uvolnění.  

§ 212 
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 stanovené týdenní pracovní doby vynásobené výměrou 
dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo. Konal-li 
zaměstnanec za podmínek uvedených ve větě první práci po kratší týdenní pracovní 
dobu, přísluší mu dovolená odpovídající této kratší týdenní pracovní době.   

(2) Zaměstnanci, kterému nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok podle 
odstavce 1, 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 nebo kratší týdenní pracovní doby, přísluší poměrná část dovolené. Poměrná 
část dovolené činí za každou odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu nebo 
kratší týdenní pracovní dobu v příslušném kalendářním roce jednu dvaapadesátinu 
stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby vynásobenou výměrou dovolené, na kterou 
má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo. 

§ 213 

 (1) Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce.   

 (2) Dovolená zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 činí 5 týdnů 
v kalendářním roce.   

 (3) Dovolená pedagogických pracovníků47) a akademických pracovníků vysokých 
škol72) činí 8 týdnů v kalendářním roce.   

 (4) Čerpá-li dovolenou zaměstnanec s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou 
na jednotlivé týdny nebo na období celého kalendářního roku, přísluší mu tolik pracovních 
dnů dovolené, kolik jich podle rozvržení pracovní doby na dobu jeho dovolené připadá 
v celoročním průměru.   

 (5)(4) Dochází-li u zaměstnance v průběhu příslušného kalendářního roku 
ke změně délky týdenní pracovní doby, přísluší mu za tento rok dovolená v poměru, 
který odpovídá délce jednotlivých období s rozdílnou délkou týdenní pracovní doby.   

 (6)(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.   
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Díl 2 
Dovolená za odpracované dny 

§ 214 

 Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její 
poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 
60 dnů, přísluší dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené 
za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. 
Ustanovení § 212 odst. 1 věty druhé platí i zde.  

HLAVA III  
 

DODATKOVÁ DOVOLENÁ  
 

§ 215  

  (1) Zaměstnanci, který pracuje u téhož zaměstnavatele po 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 1 týdne. 
Pracuje-li zaměstnanec za podmínek uvedených ve větě první jen část kalendářního roku, 
přísluší mu za každých 21 takto odpracovaných dnů jedna dvanáctina dodatkové dovolené. 
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.  

(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. Pracuje-li zaměstnanec za podmínek 
uvedených ve větě první 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, není-li pro 
zaměstnance uvedené v odstavci 2 písm. f) stanoveno jinak. 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.  

(2) Za zaměstnance, kteří konají práce zvlášť obtížné, se pro účely poskytování 
dodatkové dovolené považují zaměstnanci, kteří   

a) trvale pracují alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby u poskytovatelů 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAAYHX7YW)

aspi://module='ASPI'&link='262/2006%20Sb.%2523212'&ucin-k-dni='30.12.9999'


49 

 

zdravotních služeb nebo na jejich pracovištích, kde se ošetřují nemocní s nakažlivou 
formou tuberkulózy,   

b) jsou při práci na pracovištích s infekčními materiály vystaveni přímému nebezpečí nákazy, 
pokud tuto práci vykonávají alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby,   

c) jsou při práci vystaveni nepříznivým účinkům ionizujícího záření,   

d) pracují při přímém ošetřování nebo obsluze duševně chorých nebo mentálně postižených 
alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby,   

e) jako vychovatelé provádějí výchovu mládeže za ztížených podmínek nebo jako zdravotničtí 
pracovníci pracují ve zdravotnické službě Vězeňské služby České republiky alespoň 
v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby,   

f) pracují nepřetržitě alespoň 1 rok v tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastech. 
Zaměstnanec, který dovršil 1 rok nepřetržité práce v tropických nebo jinak zdravotně 
obtížných oblastech, má právo na dodatkovou dovolenou již za tento rok; pracuje-li 
zaměstnanec v tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastech nepřetržitě více 
než 1 rok, přísluší mu za každých 21 odpracovaných dnů v těchto oblastech jedna 
dvanáctina dodatkové dovolené,   

g) pracují ve Vězeňské službě České republiky v přímém styku s obviněnými ve výkonu 
vazby nebo odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody alespoň v rozsahu poloviny 
stanovené týdenní pracovní doby,   

h) pracují jako potápěči za zvýšeného tlaku ve skafandrech nebo jako zaměstnanci (kesonáři) 
provádějící kesonovací práce ve stlačeném vzduchu v pracovních komorách,   

i) jako zdravotničtí pracovníci vykonávají činnosti při poskytování zdravotnické záchranné 
služby alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby.   

 (3) Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vyhláškou tropické nebo jinak 
zdravotně obtížné oblasti.  

 (4) Dodatková dovolená přísluší za stanovených podmínek jen zaměstnancům 
uvedeným v odstavcích 1, 2 a 3.  

  (5) Při změně délky týdenní pracovní doby v průběhu příslušného kalendářního 
roku se pro účely stanovení práva na dodatkovou dovolenou použije ustanovení § 213 
odst. 4 obdobně. 

   (6) Pro účely dodatkové dovolené se v případech uvedených v odstavci 2 písm. a) 
až e) a g) až i) 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 
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v odstavcích 1 a 2. 

§ 216  

 (1) Za nepřetržité trvání pracovního poměru se považuje i skončení dosavadního 
a bezprostředně navazující vznik nového pracovního poměru zaměstnance k témuž 
zaměstnavateli.   

 (2) Pro účely dovolené se za výkon práce nepovažuje doba zameškaná pro důležité 
osobní překážky v práci, pokud nejsou uvedeny v prováděcím právním předpisu (§ 199 odst. 
2). Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou 
dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, 
a doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání 
vzniklého při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním se pro účely dovolené 
posuzuje jako výkon práce.  

(2) Pro účely dovolené se s výjimkou překážek v práci uvedených ve větě druhé 
za výkon práce nepovažuje doba zameškaná pro důležité osobní překážky v práci 
přesahující v souhrnu dvacetinásobek stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby 
v kalendářním roce; to však neplatí a za neodpracované se tyto překážky v práci 
považují v celém rozsahu, pokud mimo tyto překážky v práci zaměstnanec během 
kalendářního roku neodpracoval alespoň dvanáctinásobek stanovené nebo kratší 
týdenní pracovní doby.  Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec 
čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat 
mateřskou dovolenou, doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu 
nebo nemoci z povolání vzniklých při plnění pracovního úkolu nebo v přímé souvislosti 
s ním, a doba zameškaná pro důležité osobní překážky v práci, pokud jsou uvedeny v 
prováděcím právním předpisu (§ 199 odst. 2), se však pro účely dovolené za výkon práce 
posuzuje v celém rozsahu a nezapočítává se do limitu uvedeného ve větě první.  

 (3) Pro zjištění, zda jsou splněny podmínky vzniku práva na dovolenou, se posuzuje 
zaměstnanec, který je zaměstnán po stanovenou týdenní pracovní dobu, jako by 
v kalendářním týdnu pracoval 5 pracovních dnů, i když jeho pracovní doba není rozvržena na 
všechny pracovní dny v týdnu; to platí i pro účely krácení dovolené, s výjimkou neomluvené 
nepřítomnosti v práci.  

(3) Byl-li zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce, je 
povinna mu dovolenou nebo její část poskytnout právnická nebo fyzická osoba, 
pro kterou je uvolněný zaměstnanec činný; tato právnická nebo fyzická osoba je 
povinna mu poskytnout též tu část dovolené, kterou nevyčerpal před uvolněním. 
Nevyčerpal-li 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 i po uvolnění. 
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 (4) Jestliže poměrná část dovolené činí necelý den, zaokrouhlí se na půlden; to platí 
i pro výpočet dvanáctin dovolené.  

(4) Dovolená, na níž vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se 
zaokrouhluje na celé hodiny nahoru. 

Díl 2  
Čerpání dovolené 

§ 217 

 (1) Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu 
čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady 
zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce 
kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v tomto zákoně není dále 
stanoveno jinak. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům 
zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Zaměstnavatel je povinen vhodným 
rozvržením týdenní pracovní doby umožnit zaměstnanci, kterému vzniklo právo na 
dovolenou za kalendářní rok, čerpání dovolené ve výměře podle § 213 v týdnech, ledaže 
se s ním dohodl jinak. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí 
alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem 
nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel 
povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se 
zaměstnancem na kratší době.  

 (2) Zaměstnavatel může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil 
podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto 
podmínky splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru.  

 (3) Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez jeho 
zavinění vznikly proto, že zaměstnavatel změnil jemu určenou dobu čerpání dovolené nebo že 
ho odvolal z dovolené.  

 (4) Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy zaměstnanec vykonává 
vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení, kdy je uznán dočasně práce neschopným 
podle zvláštního právního předpisu61), ani na dobu, po kterou je zaměstnankyně na mateřské 
nebo rodičovské dovolené a zaměstnanec na rodičovské dovolené. Na dobu ostatních 
překážek v práci na straně zaměstnance smí zaměstnavatel určit čerpání dovolené jen na jeho 
žádost.  

 (5) Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby 
navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o 
poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do 
doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel 
povinen jejich žádosti vyhovět. 
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§ 218 

 (1) Čerpání dovolené podle § 211 je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby 
dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, 
ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé 
provozní důvody.    

            (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 a akademických 
pracovníků vysokých škol 6 týdnů, převést do následujícího kalendářního roku. 

(2) (3) Nemůže-li být dovolená vyčerpána podle odstavce 1 nebo byla-li její část 
převedena podle odstavce 2, je zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci tak, aby byla 
vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku, není-li v odstavci 4 
v odstavci 5 stanoveno jinak.  

 (3) (4) Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího 
kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je 
zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se 
nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení.   

 (4) (5) Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního 
roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání 
mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této 
dovolené po skončení těchto překážek v práci.  

(6) Čerpání dovolené může zaměstnavatel zaměstnanci 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.   

§ 219 

 (1) Nastoupí-li zaměstnanec během dovolené vojenské cvičení nebo výjimečné 
vojenské cvičení v ozbrojených silách, byl-li uznán dočasně práce neschopným nebo ošetřuje-
li nemocného člena rodiny, dovolená se mu přerušuje; to neplatí, určil-li zaměstnavatel 
čerpání dovolené na dobu ošetřování nemocného člena rodiny nebo na dobu výkonu 
vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení na žádost zaměstnance. Dovolená 
zaměstnankyně se přerušuje také nástupem mateřské a rodičovské dovolené a zaměstnance 
také nástupem rodičovské dovolené.     

 (2) Připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho 
obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené; to neplatí v případě, kdy 
zaměstnanec by byl jinak povinen v den svátku směnu odpracovat (§ 91 odst. 4) 
a čerpání dovolené mu na jeho žádost bylo určeno pouze na tento den. Určil-li 
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zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek tak, že by 
připadlo do doby dovolené, je povinen určit mu náhradní volno na jiný den. 

***** 
§ 221 

 (1) Změní-li zaměstnanec v průběhu téhož kalendářního roku zaměstnání, může mu 
nový zaměstnavatel poskytnout dovolenou (část dovolené), na kterou mu vzniklo právo 
u dosavadního zaměstnavatele, jestliže o to zaměstnanec požádá nejpozději před skončením 
pracovního poměru u dosavadního zaměstnavatele a zúčastnění zaměstnavatelé se dohodnou 
na výši úhrady náhrady mzdy nebo platu za dovolenou (její část), na niž zaměstnanci 
u zaměstnavatele poskytujícího dovolenou (její část) právo nevzniklo.   

 (2) Změnou zaměstnání podle odstavce 1 se rozumí skončení pracovního poměru 
u dosavadního zaměstnavatele a bezprostředně navazující vznik pracovního poměru u nového 
zaměstnavatele.  

§ 222  

 (1) Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši 
průměrného výdělku. Zaměstnancům uvedeným v § 213 odst. 4 může být tato náhrada mzdy 
nebo platu poskytnuta ve výši průměrného výdělku odpovídajícího průměrné délce směny.   

 (2) Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou pouze 
v případě skončení pracovního poměru.   

 (3) Jestliže vznikne zaměstnanci právo na náhradu mzdy nebo platu za nevyčerpanou 
dovolenou nebo její část, tato náhrada přísluší ve výši průměrného výdělku.   

 (4) Zaměstnanec je povinen vrátit vyplacenou náhradu mzdy nebo platu za dovolenou 
nebo její část, na niž ztratil právo, popřípadě na niž mu právo nevzniklo. Ustanovení odstavce 
1 věty druhé platí i zde.   

 (5) Náhradu mzdy nebo platu za nevyčerpanou dodatkovou dovolenou není možné 
poskytnout; tato dovolená musí být vždy vyčerpána, a to přednostně.   

§ 223 

 (1) Nepracoval-li zaměstnanec, který splnil podmínku stanovenou v § 212 odst. 1, 
v kalendářním roce, za který se dovolená poskytuje, pro překážky v práci, které se pro účely 
dovolené neposuzují jako výkon práce, zaměstnavatel krátí dovolenou za prvých 100 takto 
zameškaných směn (pracovních dnů) o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto 
zameškaných směn (pracovních dnů) rovněž o jednu dvanáctinu. Dovolenou vyčerpanou 
podle § 217 odst. 5 před nástupem rodičovské dovolené není možné z důvodu následného 
čerpání rodičovské dovolené krátit. 
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 (2) Krátí-li zaměstnavatel zaměstnanci dovolenou za neomluveně zameškanou směnu 
(pracovní den), může mu dovolenou krátit o 1 až 3 dny; neomluvená zameškání kratších částí 
jednotlivých směn se mohou sčítat.   

 (3) Při krácení dovolené podle odstavců 1 a 2 musí být zaměstnanci, jehož pracovní 
poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená alespoň 
v délce 2 týdnů.   

 (4) Zaměstnanci, který zameškal práci pro výkon trestu odnětí svobody, se za každých 
21 takto zameškaných pracovních dnů krátí dovolená za kalendářní rok o jednu dvanáctinu. 
Stejně se krátí dovolená pro vazbu, došlo-li k pravomocnému odsouzení zaměstnance nebo 
byl-li zaměstnanec obžaloby zproštěn, popřípadě bylo-li proti němu trestní stíhání zastaveno 
jenom proto, že není za spáchaný trestný čin trestně odpovědný nebo že mu byla udělena 
milost anebo že trestný čin byl amnestován.   

 (5) Dovolená za odpracované dny a dodatková dovolená se může krátit pouze 
z důvodů uvedených v odstavci 2.   

 (6) Dovolená, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se krátí pouze 
z důvodů, které vznikly v tomto roce.   

§ 223 

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

§ 224  

 (1) Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které 
umožňují bezpečný výkon práce, včetně předcházení riziku stresu spojeného s prací 
a riziku násilí a obtěžování na pracovišti, a v souladu se zvláštními právními předpisy 
zajišťovat pro zaměstnance pracovnělékařské služby. 

 (2) Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout odměnu zejména 

 a) při životním nebo pracovním jubileu a při prvním skončení pracovního poměru po přiznání 
invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo po nabytí nároku na starobní 
důchod, 
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b) za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo při živelních událostech, jejich 
likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných událostech, při 
nichž může být ohrožen život, zdraví nebo majetek. 

***** 
§ 235 

(1) Do doby setrvání zaměstnance v zaměstnání na základě kvalifikační dohody se 
nezapočítává doba rodičovské dovolené v rozsahu rodičovské dovolené matky dítěte (§ 196) 
a nepřítomnost zaměstnance v práci pro výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody a vazby, 
došlo-li k pravomocnému odsouzení. 

(2) Nesplní-li zaměstnanec svůj závazek z kvalifikační dohody pouze zčásti, povinnost 
nahradit náklady zvýšení nebo prohloubení kvalifikace se poměrně sníží. 

(3) Povinnost zaměstnance k úhradě nákladů z kvalifikační dohody nevzniká, jestliže  

a) zaměstnavatel v průběhu zvyšování kvalifikace zastavil poskytování plnění sjednaného 
v kvalifikační dohodě, protože zaměstnanec se bez svého zavinění stal dlouhodobě 
nezpůsobilým pro výkon práce, pro kterou si zvyšoval kvalifikaci, 

b) pracovní poměr skončil výpovědí danou zaměstnavatelem, pokud nejde o výpověď 
z důvodů porušení povinnosti zaměstnance vyplývající z právních předpisů vztahujících se 
k vykonávané práci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, nebo 
jestliže pracovní poměr skončil dohodou z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) nebo 
okamžitým zrušením z důvodů uvedených v § 56 odst. 1 písm. b), 

c) zaměstnanec nemůže vykonávat podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem 
pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský 
posudek přezkoumává, práci, pro kterou si zvyšoval kvalifikaci, popřípadě pozbyl 
dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci z důvodů pracovního úrazu, 
onemocnění nemocí z povolání, nebo pro ohrožení touto nemocí anebo dosáhl-li 
na pracovišti určeném pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného 
zdraví nejvyšší přípustné expozice,  

d) zaměstnavatel nevyužíval v posledních 12 měsících po dobu nejméně 6 měsíců kvalifikaci 
zaměstnance, které zaměstnanec na základě kvalifikační dohody dosáhl. 

***** 
Díl 3  

Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek,  
zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby 

§ 239 

 (1) Koná-li těhotná zaměstnankyně práci, která je těhotným zaměstnankyním zakázána 
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nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen 
převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a navrhnout jí jinou vhodnou práci, 
při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci. Požádá-li těhotná 
zaměstnankyně pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen její 
žádosti vyhovět.   

 (2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro zaměstnankyni-matku do konce devátého 
měsíce po porodu a zaměstnankyni, která kojí.   

 (3) Dosahuje-li zaměstnankyně při práci, na niž byla převedena, vykonávající jinou 
práci z důvodu uvedeného v § 41 odst. 1 písm. c) nebo g) bez svého zavinění nižšího 
výdělku než na dosavadní práci, poskytuje se jí na vyrovnání tohoto rozdílu vyrovnávací 
příspěvek podle zvláštního právního předpisu77).  

§ 240  

 (1) Těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o děti do věku 
8 let smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště 
jen se svým souhlasem; přeložit je může zaměstnavatel  konat práci v jiném místě, než bylo 
sjednáno v pracovní smlouvě, mohou jen na jejich žádost.   

 (2) Ustanovení odstavce 1 platí i pro osamělou zaměstnankyni a osamělého 
zaměstnance, kteří pečují o dítě, dokud dítě nedosáhlo věku 15 let, jakož i pro zaměstnance, 
který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního 
právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II 
(středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost)77a).  

§ 241 

 (1) Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též 
k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti.  

 (2) Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, 
těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě 
pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou 
na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká 
závislost) nebo stupni IV (úplná závislost)77a), o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou 
úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-
li tomu vážné provozní důvody. Důvody, pro které zaměstnavatel žádosti podle věty první 
nevyhověl, je povinen zaměstnankyni nebo zaměstnanci sdělit písemně.  

 (3) Zakazuje se zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas. Zaměstnankyním 
a zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok, nesmí zaměstnavatel nařídit práci 
přesčas. 
____________________ 
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77a) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

***** 
 

§ 247  

 (1) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit na své náklady, aby mladiství zaměstnanci 
byli vyšetřeni poskytovatelem pracovnělékařských služeb  

a) před vznikem pracovního poměru a před převedením na jinou práci změnou druhu 
vykonávané práce,   

b) pravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.   

 (2) Mladiství zaměstnanci jsou povinni podrobit se stanoveným lékařským vyšetřením.   

 (3) Při ukládání pracovních úkolů mladistvému zaměstnanci je zaměstnavatel povinen 
řídit se lékařským posudkem vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb.  

§ 248 

 (1) Zaměstnavatel je povinen zajišťovat svým zaměstnancům takové pracovní 
podmínky, aby mohli řádně plnit své pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku; zjistí-li 
závady, je povinen učinit opatření k jejich odstranění.  

(2) Zaměstnavatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn v nezbytném rozsahu 
provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od něho odnášejí, popřípadě 
provádět prohlídky zaměstnanců. Při kontrole a prohlídce podle věty první musí být dodržena 
ochrana osobnosti. Osobní prohlídku může provádět pouze fyzická osoba stejného pohlaví. 

 (2) Je-li dán závažný důvod spočívající v ochraně majetku zaměstnavatele, je 
zaměstnavatel oprávněn v nezbytném rozsahu kontrolovat věci, které k němu 
zaměstnanci vnášejí nebo od něho odnášejí, nebo provádět prohlídky zaměstnanců. Při 
kontrole a prohlídce podle věty první zaměstnavatel šetří důstojnost zaměstnance.  
Osobní prohlídku může provádět pouze fyzická osoba stejného pohlaví. 

§ 249 

 (1) Zaměstnanec je povinen počínat si tak, aby nedocházelo k majetkové újmě (dále 
jen „škoda“), nemajetkové újmě ani k bezdůvodnému obohacení. Hrozí-li škoda nebo 
nemajetková újma, je povinen na ni upozornit nadřízeného vedoucího zaměstnance.  

 (2) Je-li k odvrácení škody hrozící zaměstnavateli neodkladně třeba zákroku, je 
zaměstnanec povinen zakročit; nemusí tak učinit, brání-li mu v tom důležitá okolnost nebo 
jestliže by tím vystavil vážnému ohrožení sebe, nebo ostatní zaměstnance, popřípadě osoby 
blízké jiné fyzické osoby.  
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 (3) Zjistí-li zaměstnanec, že nemá vytvořeny potřebné pracovní podmínky, je povinen 
oznámit tuto skutečnost nadřízenému vedoucímu zaměstnanci. 

***** 
§ 254 

(1) Inventuru je zaměstnavatel povinen provést při uzavření dohody o odpovědnosti za 
svěřené hodnoty, při zániku závazku z této dohody, při výkonu jiné práce, při převedení 
zaměstnance na jinou práci nebo na jiné pracoviště, při jeho přeložení změně místa výkonu 
práce a při skončení pracovního poměru. 

(2) Na pracovištích, kde pracují zaměstnanci společně zavázaní k vyúčtování 
svěřených hodnot, je zaměstnavatel povinen inventuru provést při uzavření dohod o 
odpovědnosti za svěřené hodnoty se všemi společně zavázanými zaměstnanci, při zániku 
závazku ze všech těchto dohod, při výkonu jiné práce, při převedení na jinou práci nebo na 
jiné pracoviště nebo přeložení při změně místa výkonu práce všech společně zavázaných 
zaměstnanců, při změně na pracovním místě vedoucího zaměstnance nebo jeho zástupce a na 
žádost kteréhokoliv ze společně zavázaných zaměstnanců při změně v jejich kolektivu, 
popřípadě při odstoupení některého z nich od dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty. 

(3) Jestliže zaměstnanec podle odstavce 2, jehož pracovní poměr skončil, nebo který 
vykonává jinou práci, nebo který byl převeden na jinou práci, nebo který byl převeden na jiné 
pracoviště nebo přeložen u něhož došlo ke změně místa výkonu práce, nepožádá zároveň o 
provedení inventury, je povinen nahradit schodek zjištěný nejbližší inventurou na jeho 
dřívějším pracovišti. Jestliže zaměstnanec, který je zařazován na pracoviště, kde pracují 
zaměstnanci společně zavázaní k vyúčtování svěřených hodnot, nepožádá zároveň o 
provedení inventury, je povinen, pokud od dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty 
neodstoupil, schodek zjištěný nejbližší inventurou nahradit. 

***** 
§ 271b 

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 
 

   (1) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání 
invalidity přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem 
škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s 
připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu. Ke snížení 
invalidního důchodu pro souběh s jiným důchodem podle právních předpisů o důchodovém 
pojištění, ani k výdělku zaměstnance, kterého dosáhl zvýšeným pracovním úsilím, se 
nepřihlíží. 

 (2) Náhrada za ztrátu na výdělku podle odstavce 1 přísluší zaměstnanci i při pracovní 
neschopnosti z jiného důvodu, než je původní pracovní úraz nebo nemoc z povolání; 
za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje výdělek, 
z něhož se stanoví výše nemocenského. 
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 (3) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání 
invalidity podle odstavce 1 přísluší i zaměstnanci, který je veden v evidenci uchazečů 
o zaměstnání; za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje 
výdělek ve výši minimální mzdy platné v den zařazení do evidence uchazečů 
o zaměstnání. Pobíral-li zaměstnanec před tím, než se stal uchazečem o zaměstnání, náhradu 
za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, přísluší mu tato náhrada v takové 
výši, ve které mu na ni vzniklo právo za trvání pracovního poměru nebo právních vztahů 
založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.  

 (4) Dosahuje-li zaměstnanec ze své viny nižšího výdělku než ostatní zaměstnanci 
vykonávající u zaměstnavatele stejnou práci nebo práci téhož druhu, považuje se za výdělek 
po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání průměrný výdělek, kterého dosahují 
tito ostatní zaměstnanci. 

 (5) Zaměstnanci, který bez vážných důvodů odmítne nastoupit práci, kterou mu 
zaměstnavatel zajistil, přísluší náhrada za ztrátu na výdělku podle odstavce 1 pouze ve výši 
rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a průměrným výdělkem, kterého 
mohl dosáhnout na práci, která mu byla zajištěna. Zaměstnavatel zaměstnanci neuhradí škodu 
do výše částky, kterou si bez vážných důvodů opomenul vydělat. 

 (6) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti přísluší 
zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil věk 65 let nebo 
důchodový věk, je-li důchodový věk vyšší než 65 let, anebo do data přiznání starobního 
důchodu z důchodového pojištění. 

***** 
§ 273 

(1) Plněním pracovních úkolů je výkon pracovních povinností vyplývajících 
z pracovního poměru a z právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo 
pracovní poměr, jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele a činnost, která je 
předmětem pracovní cesty. 

(2) Plněním pracovních úkolů je též činnost konaná pro zaměstnavatele na podnět 
odborové organizace, rady zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci či zástupce zaměstnanců v Evropské radě zaměstnanců člena evropské rady 
zaměstnanců, člena vyjednávacího výboru nebo ostatních zaměstnanců, popřípadě činnost 
konaná pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy, pokud k ní zaměstnanec nepotřebuje zvláštní 
oprávnění nebo ji nevykonává proti výslovnému zákazu zaměstnavatele, jakož i dobrovolná 
výpomoc organizovaná zaměstnavatelem. 

 
***** 
§ 280 

Projednání 

  (1) Zaměstnavatel je povinen se zaměstnanci projednat 
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 a) pravděpodobný hospodářský vývoj u zaměstnavatele, 

 b) zamýšlené strukturální změny zaměstnavatele, jeho racionalizační nebo organizační 
opatření, opatření ovlivňující zaměstnanost, zejména opatření v souvislosti s hromadným 
propouštěním zaměstnanců podle § 62, včetně sociálního plánu, pokud je zaměstnavatel 
povinen jej předložit podle § 62 odst. 3,    

c) nejnovější stav a strukturu zaměstnanců, pravděpodobný vývoj zaměstnanosti 
u zaměstnavatele, základní otázky pracovních podmínek a jejich změny,  

d) převod podle § 338 až 342,  

e) bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rozsahu stanoveném v § 101 až § 106 odst. 1 
a § 108 a zvláštním zákonem37),  

f) záležitosti v rozsahu stanoveném ujednáním o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo 
na základě jiného ujednaného postupu pro informace a projednání na nadnárodní úrovni 
nebo v rozsahu stanoveném v § 297 odst. 5.  

 (2) Povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) se nevztahují na zaměstnavatele, 
kteří zaměstnávají méně než 10 zaměstnanců. 
____________________ 
37) Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb. 

***** 
§ 313 

(1) Při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody 
o pracovní činnosti dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, pokud 
dohoda o provedení práce založila účast na nemocenském pojištění podle zvláštního 
právního předpisu113) nebo pokud byl z odměny z této dohody prováděn výkon 
rozhodnutí (exekuce) srážkami ze mzdy114) je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci 
potvrzení o zaměstnání a uvést v něm 

a) údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo 
dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání, 

b) druh konaných prací, 

c) dosaženou kvalifikaci, 

d) odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční 
doby, 
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e) zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, který orgán srážky nařídil, v čí 
prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je 
výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky, 

f) údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 
1993 pro účely důchodového pojištění. 

(2) Údaje o výši průměrného výdělku, o tom, zda pracovní poměr, dohoda o provedení 
práce nebo dohoda o pracovní činnosti byly zaměstnavatelem rozvázány z důvodu porušení 
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci 
zvlášť hrubým způsobem nebo z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a 
zvlášť hrubým způsobem, a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku 
na podporu v nezaměstnanosti90) je zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance 
v odděleném potvrzení. 
____________________ 
113) § 7a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
 114) § 299 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

***** 
§ 317  

 Na pracovněprávní vztahy zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, 
ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si 
sám rozvrhuje, se vztahuje tento zákon s tím, že   

a) se na něj nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce 
způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy,   

b) při jiných důležitých osobních překážkách v práci mu nepřísluší náhrada mzdy nebo platu, 
nestanoví-li prováděcí právní předpis jinak (§ 199 odst. 2) nebo jde-li o náhradu mzdy 
nebo platu podle § 192; pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu podle § 192 platí 
pro tohoto zaměstnance stanovené rozvržení pracovní doby do směn, které je 
zaměstnavatel pro tento účel povinen určit,   

c) mu nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo 
náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek.  

§ 317 

(1) Podle podmínek sjednaných v pracovní smlouvě nebo v dohodách o pracích 
konaných mimo pracovní poměr může být práce konána mimo pracoviště 
zaměstnavatele. 

(2) Zaměstnavatel je povinen k výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele 
hradit náklady spojené s komunikací mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a další 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAAYHX7YW)

aspi://module='ASPI'&link='262/2006%20Sb.%2523199'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='262/2006%20Sb.%2523192'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='262/2006%20Sb.%2523192'&ucin-k-dni='30.12.9999'


62 

 

náklady, které vzniknou zaměstnanci při výkonu práce; tyto náklady nesmí být 
zahrnuty ve mzdě, platu nebo odměně z dohody.    

         (3) Zaměstnavatel a zaměstnanec mohou sjednat úhradu nákladů uvedených 
v odstavci 2 paušální částkou. 

(4) Zaměstnavatel je povinen přijmout opatření, která zabraňují izolaci 
zaměstnance vykonávajícího práci mimo pracoviště zaměstnavatele od ostatních 
zaměstnanců, například zajistit zaměstnanci na jeho žádost možnost se pravidelně 
setkávat s ostatními zaměstnanci. 

(5) Je-li práce mimo pracoviště zaměstnavatele konána s využitím sítí 
elektronických komunikací, je  

a) zaměstnavatel povinen zajistit technické a programové vybavení potřebné pro výkon 
práce zaměstnance, s výjimkou případů, kdy zaměstnanec vykonává práci pomocí 
svého vlastního vybavení a zajišťovat, zejména pokud jde o programové vybavení, 
ochranu údajů, které se zpracovávají dálkovým přenosem mezi zaměstnancem a 
zaměstnavatelem, 

b) zaměstnanec povinen počínat si tak, aby chránil data a údaje související s výkonem 
jeho práce. 

(6) Odstavce 1 až 5 se nepoužijí v případě práce konané zaměstnancem mimo 
pracoviště zaměstnavatele jen výjimečně. 

§ 317a 

Na pracovněprávní vztahy zaměstnance, který vykonává práci mimo pracoviště 
zaměstnavatele (§ 317 odst. 1) a zároveň se dohodne se zaměstnavatelem, že pro něj 
bude konat sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, se vztahuje tento 
zákon s tím, že  

a) se na něj úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené 
nepříznivými povětrnostními vlivy nepoužije, 

b) při odměňování se nepoužijí ustanovení § 114, § 115 odst. 1 a 2, § 116 až 118, § 125 až 
130, a § 135 odst. 2 a 3, 

c) při jiných důležitých osobních překážkách v práci mu nepřísluší náhrada mzdy nebo 
platu, nestanoví-li prováděcí právní předpis jinak (§ 199 odst. 2) nebo jde-li 
o náhradu mzdy nebo platu podle § 192. 

Pro účely poskytování náhrady mzdy podle § 115 odst. 3 nebo náhrady mzdy nebo platu 
podle § 192 platí pro tohoto zaměstnance stanovené rozvržení pracovní doby do směn, 
které je zaměstnavatel pro tento účel povinen určit. 
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§ 317b 

Na pracovněprávní vztahy vrcholového řídícího zaměstnance se vztahuje tento 
zákon s tím, že 

a) si může rozvrhnout pracovní dobu až do rozsahu 48 hodin týdně, a to i na dny 
pracovního klidu (§ 91); 

b) § 78 odst. 1 písm. i), § 79, 83, 93 a § 96 odst. 1 písm. a) bod 2 se nepoužijí;  

c) při odměňování se nepoužijí ustanovení § 114, § 115 odst. 1 a 2, § 116 a 118; 

d) při jiných důležitých osobních překážkách v práci mu nepřísluší náhrada mzdy, 
s výjimkou náhrady mzdy podle § 192. 

Pro účely poskytování náhrady mzdy podle § 115 odst. 3 nebo náhrady mzdy podle 
§ 192 platí pro tohoto zaměstnance stanovené rozvržení pracovní doby do směn, které je 
zaměstnavatel pro tento účel povinen určit. 

***** 
§ 329 

Nastanou-li důvody, pro které lhůta neběží, nemá to vliv na její původní délku. 

***** 
§ 334 

 (1) Písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního poměru nebo dohod 
o pracích konaných mimo pracovní poměr, odvolání z pracovního místa vedoucího 
zaměstnance, důležité písemnosti týkající se odměňování, jimiž jsou mzdový výměr (§ 113 
odst. 4) nebo platový výměr (§ 136) a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného 
pojištěnce (dále jen "písemnost"), musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou. 

(2) Písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti, 
v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen anebo prostřednictvím sítě nebo služby 
elektronických komunikací; není-li to možné, může zaměstnavatel písemnost doručit 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

(2) Písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci do vlastních rukou na 
pracovišti. Není-li možné doručit písemnost na pracovišti, může ji zaměstnavatel doručit 
zaměstnanci prostřednictvím provozovatele poštovních služeb anebo prostřednictvím 
sítě nebo služby elektronických komunikací nebo do vlastních rukou kdekoliv bude 
zaměstnanec zastižen. 
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 (3) Nedoručuje-li zaměstnavatel písemnost prostřednictvím sítě nebo služby 
elektronických komunikací nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, považuje 
se písemnost za doručenou také tehdy, jestliže zaměstnanec přijetí písemnosti odmítne. 

 (4) Je-li písemnost doručována prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, 
vybere zaměstnavatel takovou poštovní službu, aby z uzavřené poštovní smlouvy94) vyplývala 
povinnost doručit poštovní zásilku obsahující písemnost za podmínek stanovených tímto 
zákonem. 

 (5) Podmínky doručení písemnosti advokátovi se řídí § 48 občanského soudního řádu. 
____________________ 
94) Zákon č. 26/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých dalších zákonů (zákon 

o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů. 

***** 
§ 336  

Doručování zaměstnavatelem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb  

(1) Písemnost, kterou doručuje zaměstnavatel prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb, zasílá zaměstnavatel na poslední adresu zaměstnance, která je mu známa 
kterou zaměstnanec zaměstnavateli písemně sdělil. Písemnost může být doručena také 
tomu, koho zaměstnanec k přijetí písemnosti určil na základě písemné plné moci s úředně 
ověřeným podpisem zaměstnance96).  

 (2) Doručení písemnosti zaměstnavatele doručované prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb musí být doloženo písemným záznamem o doručení.   

 (3) Nebyl-li zaměstnanec, kterému má být písemnost doručena prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, zastižen, uloží se písemnost v provozovně provozovatele 
poštovních služeb nebo u obecního úřadu. Zaměstnanec se vyzve písemným oznámením 
o neúspěšném doručení písemnosti, aby si uloženou písemnost do 10 pracovních 15 dnů 
vyzvedl; zároveň se mu sdělí, kde, od kterého dne a v kterou dobu si může písemnost 
vyzvednout. V oznámení podle věty druhé musí být zaměstnanec rovněž poučen o následcích 
odmítnutí převzetí písemnosti nebo neposkytnutí součinnosti nezbytné k doručení písemnosti.   

 (4) Povinnost zaměstnavatele doručit písemnost je splněna, jakmile zaměstnanec 
písemnost převezme. Jestliže si zaměstnanec uloženou písemnost (odstavec 3) nevyzvedne 
do 10 pracovních 15 dnů, považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty; tato 
nedoručená písemnost se odesílajícímu zaměstnavateli vrátí. Jestliže zaměstnanec doručení 
písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb znemožní tím, že poštovní 
zásilku obsahující písemnost odmítne převzít nebo neposkytne součinnost nezbytnou 
k doručení písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy ke znemožnění 
doručení písemnosti došlo. Zaměstnanec musí být doručovatelem poučen o následcích 
odmítnutí převzetí písemnosti; o poučení musí být proveden písemný záznam.  
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____________________ 
96) Například zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou 

a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).  

§ 337  

Doručování písemnosti určené zaměstnavateli zaměstnancem  

 (1) Zaměstnanec doručuje písemnost určenou zaměstnavateli zpravidla osobním 
předáním v místě sídla zaměstnavatele. Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen 
doručení písemnosti podle věty první písemně potvrdit.   

 (2) Jestliže s tím zaměstnavatel souhlasí, může zaměstnanec doručit písemnost 
určenou zaměstnavateli prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací 
na elektronickou adresu, kterou zaměstnavatel pro tento účel zaměstnanci oznámil; písemnost 
určená zaměstnavateli musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem 
zaměstnance 95).  

 (3) Doručení písemnosti určené zaměstnavateli je splněno, jakmile ji zaměstnavatel 
převzal. Jestliže zaměstnavatel neposkytne součinnost k převzetí písemnosti nebo jinak 
znemožní doručení písemnosti v místě sídla zaměstnavatele, považuje se písemnost 
za doručenou dnem, kdy pokus o doručení písemnosti zaměstnancem nebyl úspěšný. 

 (4) Písemnost určená zaměstnavateli doručovaná prostřednictvím sítě nebo služby 
elektronických komunikací je doručena dnem, kdy její převzetí potvrdí zaměstnavatel 
zaměstnanci datovou zprávou podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem nebo 
označenou svou uznávanou elektronickou značkou95).   

 (5) Doručení písemnosti určené zaměstnavateli prostřednictvím sítě nebo služby 
elektronických komunikací je neúčinné, jestliže se písemnost zaslaná na elektronickou adresu 
zaměstnavatele vrátila zaměstnanci jako nedoručitelná nebo jestliže zaměstnavatel do 3 dnů 
od odeslání písemnosti nepotvrdil zaměstnanci její přijetí datovou zprávou podepsanou svým 
uznávaným elektronickým podpisem nebo označenou svou uznávanou elektronickou 
značkou95).  
____________________ 
95) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 338 

 (1) K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů může dojít jen 
v případech stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem.  

 (2) Dochází-li k převodu činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele 
nebo k převodu úkolů zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli, přecházejí 
práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAAYHX7YW)



66 

 

zaměstnavatele; práva a povinnosti z kolektivní smlouvy přecházejí na přejímajícího 
zaměstnavatele na dobu účinnosti kolektivní smlouvy, nejdéle však do konce následujícího 
kalendářního roku.  

 (3) Za úkoly nebo činnost zaměstnavatele se pro tyto účely považují zejména úkoly 
související se zajištěním výroby nebo poskytováním služeb a obdobná činnost podle 
zvláštních právních předpisů, které právnická nebo fyzická osoba provádí v zařízeních 
určených pro tyto činnosti nebo na místech obvyklých pro jejich výkon pod vlastním jménem 
a na vlastní odpovědnost. 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 úkolů nebo činností 
dosavadního zaměstnavatele nebo v činnosti obdobného druhu.  

 (4) Práva a povinnosti dosavadního zaměstnavatele vůči zaměstnancům, jejichž 
pracovněprávní vztahy do dne převodu zanikly, zůstávají nedotčeny, pokud zvláštní právní 
předpis nestanoví jinak21a). 

21a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

§ 338  

 (1) K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů může dojít jen 
v případech stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem.  

 (2) Dochází-li k převodu činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti 
zaměstnavatele (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) Pro případ převodu činnosti zaměstnavatele podle tohoto zákona musí být 
splněny následující podmínky: 

a) činnosti musí být vykonávány po převodu činností stejným nebo obdobným způsobem 
a rozsahem, 

b) činnosti nespočívají zcela nebo převážně v dodávání zboží, 

c) bezprostředně před převodem činností zde existuje organizovaná skupina 
zaměstnanců, která byla záměrně vytvořena zaměstnavatelem za účelem výhradního 
nebo převážného vykonávání činností, 

d) nejedná se o činnosti, které jsou zamýšlené jako krátkodobé nebo činnosti, které mají 
spočívat v jednorázovém úkolu a  
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e) musí být převáděn rovněž hmotný majetek, popřípadě možnost jeho užívání, 
nedochází-li k převodu jeho vlastnictví, je-li tento majetek s ohledem na charakter 
činnosti pro její výkon zásadní. 

(4) Za činnost zaměstnavatele se pro tyto účely považují zejména činnosti 
související se zajištěním výroby nebo poskytováním služeb a obdobná činnost podle 
zvláštních právních předpisů, které právnická nebo fyzická osoba provádí v zařízeních 
určených pro tyto činnosti nebo na místech obvyklých pro jejich výkon pod vlastním 
jménem a na vlastní odpovědnost. 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 do dne převodu zanikly, zůstávají nedotčeny, pokud zvláštní 
právní předpis nestanoví jinak21a). 
____________________ 
21a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 

***** 
§ 340 

 Ustanovení § 338 a 339 se vztahují i na případy, kdy o převodu činnosti 
zaměstnavatele nebo části zaměstnavatele nebo převodu úkolů zaměstnavatele anebo jejich 
části k jinému zaměstnavateli rozhodl nadřízený orgán (§ 347 odst. 2). 

***** 
§ 346d 

 (1) Zástavním právem není možné zajistit dluh ze základního z pracovněprávního 
vztahu, který má zaměstnanci vzniknout vůči zaměstnavateli teprve v budoucnu. Zástavní 
právo není možné zřídit k věci, k níž zaměstnanci vznikne vlastnické právo teprve 
v budoucnu. 

  (2) Zaměstnavatel ani zaměstnanec nesmějí zadržet movitou věc druhé smluvní strany 
k zajištění dluhu vzniklého ze základního z pracovněprávního vztahu. 

  (3) Zaměstnance ani zaměstnavatele není možné zavázat k uzavření smlouvy se třetí 
osobou, mají-li být jejím obsahem práva a povinnosti zaměstnance nebo zaměstnavatele. 

  (4) Pohledávku ze základního z pracovněprávního vztahu, kterou má zaměstnanec vůči 
zaměstnavateli nebo zaměstnavatel vůči zaměstnanci, není možné postoupit na jiného. 
Pracovní smlouvu ani dohodu o práci konané mimo pracovní poměr není možné postoupit. 
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  (5) Dluh, který má zaměstnanec vůči zaměstnavateli nebo zaměstnavatel vůči 
zaměstnanci, nesmí převzít jiná osoba. 

  (6) Zaměstnanci se nemohou zavázat k plnění povinnosti společně a nerozdílně. 

  (7) Smluvní pokuta smí být ujednána, jen stanoví-li to tento zákon. 

 (8) Směnkou nelze zajistit dluh z pracovněprávního vztahu. 

***** 
§ 348 

 (1) Za výkon práce se považuje doba  

 a) kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci, s výjimkou doby pracovního volna 
poskytnutého na žádost zaměstnance, bylo-li předem sjednáno jeho napracování, a doby, po 
kterou byla práce přerušena pro nepříznivé povětrnostní vlivy,   

b) dovolené,   

c) kdy si zaměstnanec vybírá náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek,   

d) kdy zaměstnanec nepracuje proto, že je svátek, za který mu přísluší náhrada mzdy, 
popřípadě za který se mu jeho mzda nebo plat nekrátí.   

 (2) Ustanovení odstavce 1 a § 216 odst. 2 a 3 se nepoužijí pro účely práva na mzdu 
nebo plat a odměnu z dohody anebo náhrady výdajů v souvislosti s výkonem práce.   

 (3) Zda se jedná o neomluvené zameškání práce, určuje zaměstnavatel po projednání 
s odborovou organizací.  

***** 
§ 353 

(1) Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované 
zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období. 

 (2) Za odpracovanou dobu se považuje doba, za kterou zaměstnanci přísluší mzda 
nebo plat. 

 (3) Dojde-li ke zúčtování mzdy nebo platu za práci přesčas (§ 114 odst. 2 a § 127 odst. 
2) k zúčtování platu za práci přesčas (§ 127 odst. 2) v jiném rozhodném období než v tom, 
ve kterém byla tato práce vykonána, zahrnou se do odpracované doby podle odstavce 2 také 
hodiny práce přesčas, za kterou je mzda nebo plat poskytnuta plat za práci přesčas 
poskytnut. 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAAYHX7YW)



69 

 

***** 
§ 356 

 (1) Průměrný výdělek se zjistí jako průměrný hodinový výdělek. 

 (2) Má-li být uplatněn průměrný hrubý měsíční výdělek, přepočítá se průměrný 
hodinový výdělek na 1 měsíc podle průměrného počtu pracovních hodin připadajících 
na 1 měsíc v průměrném roce; průměrný rok pro tento účel má 365,25 dnů. Průměrný 
hodinový výdělek zaměstnance se vynásobí týdenní pracovní dobou zaměstnance 
a koeficientem 4,348, který vyjadřuje průměrný počet týdnů připadajících na 1 měsíc 
v průměrném roce. 

(2) Má-li být uplatněn průměrný hrubý měsíční výdělek, vypočte se tak, že se 
průměrný hodinový výdělek zaměstnance vynásobí koeficientem 4,348, který vyjadřuje 
průměrný počet týdnů připadajících na 1 měsíc v průměrném roce, a týdenní pracovní 
dobou zaměstnance. Dojde-li ke změně týdenní pracovní doby v rozhodném období, 
vypočte se týdenní pracovní doba tak, že se součet uplatněných týdenních pracovních 
dob v hodinách vynásobený počtem hodin v nich odpracovaných vydělí celkovým 
počtem odpracovaných hodin v rozhodném období. U zaměstnanců konajících práce 
na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se průměrný hodinový 
výdělek zaměstnance vynásobí koeficientem 4,348 a podílem počtu hodin vykonaných 
zaměstnancem v rozhodném období a počtu týdnů v rozhodném období.  

 (3) Má-li být uplatněn průměrný měsíční čistý výdělek, zjistí se tento výdělek 
z průměrného měsíčního hrubého výdělku odečtením pojistného na důchodové spoření, 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného 
na všeobecné zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, 
vypočtených podle podmínek a sazeb platných pro zaměstnance v měsíci, v němž se 
průměrný měsíční čistý výdělek zjišťuje. 

§ 357 

(1) Jestliže je průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda (§ 111) nebo 
příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy (§ 112), na kterou by zaměstnanci vzniklo právo 
v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba průměrný výdělek uplatnit, zvýší se průměrný 
výdělek na výši odpovídající této minimální mzdě nebo příslušné nejnižší úrovni zaručené 
mzdy; to platí také při uplatnění pravděpodobného výdělku (§ 355).  

(2) U zaměstnance, u kterého došlo ke změně pracovní smlouvy z důvodu ohrožení 
nemocí z povolání nebo pro dosažení nejvyšší přípustné expozice a u něhož byla nemoc 
z povolání zjištěna až po této změně, se vychází při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku 
z průměrného výdělku zjištěného naposled před změnou pracovní smlouvy, pokud to je 
pro zaměstnance výhodnější. 
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***** 
§ 363 

 
Ustanoveními, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie, jsou nadpis hlavy IV 

v části první, § 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, § 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, § 93a odst. 1 až 3 a odst. 5, § 94, § 96 odst. 1 písm. a) 
body 1 a 3 a odst. 2, § 101, 102, § 103 odst. 1 písm. a) až h), j) a k) až do konce odstavce 1, 
odst. 2 až 5, § 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), 4 a 7, § 106 odst. 1 až 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“, § 195, 196, § 197 odst. 3 spočívající ve slovech 
„Rodičovská dovolená podle odstavce 1 přísluší ode dne převzetí dítěte až do dne, kdy dítě 
dosáhne věku 3 let“, spočívající ve slovech „rodičovská dovolená přísluší“, § 197 odst. 3 věta 
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, § 269 až 271, § 276 odst. 1 věta první a 
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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, 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 
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 a 3, § 339 odst. 1 v úvodní části ustanovení, 
§ 339 odst. 2, 339a, 340, 345a, § 346b odst. 4 a § 350 odst. 2. 
 

§ 363 
 

Ustanoveními, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie, jsou nadpis 
hlavy IV v části první, § 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), § 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, § 76 odst. 3, 
§ 77 odst. 2 písm. d) spočívající ve slovech „s výjimkou § 78 odst. 1 písm. a), b), j) a k), 
§ 79a, 83, 88 až 90a, 92, 94, § 96 odst. 1 písm. a) bod 1 a 3“, § 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 5, § 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 „členů evropské 
rady zaměstnanců nebo členů vyjednávacího výboru“, § 101, 102, § 103 odst. 1 písm. a) 
až h), j) a k) až do konce odstavce 1, odst. 2 až 5, § 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), 4 a 7, § 106 odst. 1 až 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 
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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“, § 195, 196, § 197 odst. 3 spočívající ve 
slovech „Rodičovská dovolená podle odstavce 1 přísluší ode dne převzetí dítěte až do 
dne, kdy dítě dosáhne věku 3 let“, spočívající ve slovech „rodičovská dovolená přísluší“, 
§ 197 odst. 3 věta druhá a třetí, § 198 odst. 1 až 4, pokud jde o rodičovskou dovolenou, 
§ 199 odst. 1, § 203 odst. 2 písm. a), § 206a spočívající ve slově „Nastoupí-li“, spočívající 
ve slovech „zaměstnankyně po skončení mateřské nebo rodičovské dovolené nebo 
zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené, do práce“, spočívající ve slovech 
„je zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště“, § 212 odst. 1, 
§ 213 odst. 1 a 4, § 215 odst. 1 spočívající ve slovech „a pracoval-li za těchto podmínek 
po kratší týdenní pracovní dobu, přísluší mu dodatková dovolená v délce odpovídající 
této kratší týdenní pracovní době. Pracuje-li zaměstnanec za podmínek uvedených ve 
větě první 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, není-li pro zaměstnance uvedené v odstavci 2 
písmeno f) stanoveno jinak“ a odst. 5, § 216 odst. 2, § 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 odst. 1 písm. a), § 269 až 271, § 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, 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 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“, § 317b písm. a) spočívající ve 
slovech „si může rozvrhnout pracovní dobu až do rozsahu 48 hodin týdně“, § 319, § 338 
odst. 2 až 4, § 339 odst. 1 v úvodní části ustanovení, § 339 odst. 2, 339a, 340, 345a, § 346b 
odst. 4 a § 350 odst. 2. 

HLAVA XX 
 

PRACOVNÍ SPORY 
 

§ 363a 
 

Spory z pracovněprávních vztahů vzniklých mezi zaměstnancem 
a zaměstnavatelem rozhodují pouze soudy. 
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***** 
§ 393 

 (1) Právo na náhradu škody vzniklé pracovním úrazem mají členové jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obce a báňských záchranných sborů, kteří utrpí úraz při činnosti v těchto 
sborech. V těchto případech jim odpovídá ten, u něhož je sbor zřízen. 

 (2) Právo na náhradu škody vzniklé pracovním úrazem mají fyzické osoby, které na 
výzvu správních úřadů nebo územního samosprávného celku nebo velitele zásahu a podle 
jeho pokynů, popřípadě s jeho vědomím osobně napomáhají při zásahu proti mimořádné 
události nebo při odstraňování jejích následků a utrpí při těchto činnostech úraz. Za škodu 
vzniklou tímto úrazem jim odpovídá správní úřad nebo obec, pokud zvláštní právní předpis 
nestanoví jinak. 

 (3) Právo na náhradu škody vzniklé pracovním úrazem mají fyzické osoby, které 
dobrovolně v rámci akce organizované územním samosprávným celkem vypomáhají při 
plnění důležitých úkolů v zájmu společnosti, například fyzické osoby, které dočasně 
vypomáhají při zvelebování obcí a utrpí při těchto činnostech úraz. Za škodu vzniklou tímto 
úrazem jim odpovídá ten, pro koho v době tohoto úrazu pracovaly. 

 (4) Právo na náhradu škody vzniklé pracovním úrazem mají členové družstev, kteří 
utrpí úraz při výkonu funkce nebo při dohodnuté činnosti pro družstvo, zdravotníci Červeného 
kříže, dárci při odběru krve, členové Horské služby, jakož i fyzické osoby, které na její výzvu 
a podle jejích pokynů osobně pomáhají při záchranné akci v terénu, fyzické osoby, které 
dobrovolně vykonávají pečovatelskou službu sociálního zabezpečení, a fyzické osoby, které 
byly pověřeny zaměstnavatelem určitou funkcí nebo činností, jestliže utrpěly úraz při plnění 
úkolů souvisejících s výkonem příslušné funkce nebo činnosti. Za škodu vzniklou tímto 
úrazem jim odpovídá ten, pro koho byli v době tohoto úrazu činni. 
 
 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
 

§ 80 
Odškodňování úrazů 

 
(1) Došlo-li u občana k poškození na zdraví nebo k jeho smrti 

 
a) při jeho činnosti v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce a v požární hlídce, 
 
b) v souvislosti s pomocí, kterou poskytl při zdolávání požáru nebo při odstraňování jeho 
následků anebo při cvičení jednotky požární ochrany,(dále jen "poškozený"), uhradí škodu 
tím vzniklou stát, obdobně podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů,9) pokud mu 
nevznikl nárok na náhradu této škody již z pracovněprávního vztahu. 
 

(2) Náhradu škody podle odstavce 1 poskytuje v zastoupení státu hasičský záchranný 
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sbor kraje, v jehož územním obvodu k poškození na zdraví nebo k smrti poškozeného došlo. 
  
____________________ 
9) § 190 až 203, § 260 zákoníku práce. Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí 
zákoník práce a některé další zákony. 
 

§ 80 
Odškodňování úrazů 

 
 (1) Došlo-li u občana k poškození na zdraví nebo k jeho smrti (dále jen 
„poškozený“) při  
 
a) činnosti v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce v rámci operačního řízení, 

poskytne náhradu škody stát, pokud nevznikl nárok na náhradu této škody z 
pracovněprávního vztahu, 

 
b) nařízeném cvičení nebo nařízené odborné přípravě, poskytne náhradu škody, pokud 

nevznikl nárok na náhradu této škody z pracovněprávního vztahu, 
 

1. stát, jestliže cvičení nebo odbornou přípravu nařídil a organizuje hasičský 
záchranný sbor, nebo 

2. zřizovatel jednotky, jestliže cvičení nebo odbornou přípravu nařídil a organizuje 
velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, 

 
c) činnosti v požární hlídce, poskytne náhradu škody zřizovatel požární hlídky, nebo 
 
d) poskytnutí pomoci (§ 18 a 19), poskytne náhradu škody stát. 
 

(2) Náhrada škody podle odstavce 1 se poskytuje obdobně podle předpisů o 
odškodňování pracovních úrazů. 
  (3) Je-li osobou odpovědnou za poskytnutí náhrady škody stát, výši náhrady 
stanoví a tuto poskytne hasičský záchranný sbor kraje, v jehož územním obvodu k 
poškození na zdraví nebo ke smrti došlo. 
 
 

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů 
 

§ 32 
Délka řádné dovolené 

 (1) Voják má nárok na řádnou dovolenou v kalendářním roce v délce 37 kalendářních 
dnů, včetně 10 dnů, které jsou jinak dny jeho nepřetržitého odpočinku v týdnu. Připadne-li v 
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době dovolené svátek11) na den, který je jinak obvyklým dnem služby, nezapočítává se do 
řádné dovolené. 

 (2) Netrval-li služební poměr po celý kalendářní rok, má voják nárok na poměrnou 
část řádné dovolené. Poměrná část řádné dovolené se určí tak, že za každý kalendářní měsíc 
trvání služebního poměru má voják nárok na jednu dvanáctinu dovolené. Vznikne-li služební 
poměr nejpozději 15. den v měsíci, má voják nárok na poměrnou část dovolené i za tento 
kalendářní měsíc; za kalendářní měsíc, v němž služební poměr zanikl, má voják nárok na 
poměrnou část dovolené, jen jestliže v tomto měsíci trval služební poměr déle než 15 
kalendářních dnů. 

§ 33 
Čerpání řádné dovolené 

 (1) Nástup řádné dovolené určuje nadřízený, a to s přihlédnutím k důležitým zájmům 
služby a k oprávněnému požadavku vojáka. Den nástupu řádné dovolené se musí vojákovi 
určit nejméně 15 kalendářních dnů předem; tato lhůta se může zkrátit, jestliže s tím voják 
souhlasí. Nástup řádné dovolené se může na žádost vojáka změnit. 

 (2) Nástup řádné dovolené určí nadřízený tak, aby ji voják mohl vyčerpat do konce 
kalendářního roku. Jestliže voják ze služebních důvodů nebo pro důležité osobní překážky ve 
službě nemohl řádnou dovolenou v kalendářním roce vyčerpat, je nadřízený povinen 
poskytnout ji tak, aby ji vyčerpal nejpozději do konce následujícího kalendářního roku. 
Nadřízený je však povinen určit vojákovi čerpání řádné dovolené alespoň 14 dnů v 
kalendářním roce vcelku. Nebyla-li řádná dovolená nebo její poměrná část vyčerpána do 
zániku služebního poměru, náleží vojákovi za tuto dobu služební plat. 

(3) Nadřízený nemůže určit čerpání dovolené na dobu, kdy je voják uznán 
neschopným ke službě pro nemoc nebo úraz, ani na dobu, po kterou je vojákyně na mateřské 
nebo rodičovské dovolené nebo voják na rodičovské dovolené. Na dobu trvání ostatních 
důležitých osobních překážek ve službě může nadřízený určit vojákovi čerpání dovolené jen 
na jeho žádost. 

 (4) Vyžaduje-li to důležitý zájem služby, může nadřízený změnit vojákovi původní 
určený nástup dovolené nebo ho z dovolené odvolat; voják má nárok na náhradu nákladů, 
které mu tím vznikly. 

 (5) Voják, jehož doba služby je rozvržena nerovnoměrně, čerpá dovolenou po tolik 
obvyklých dnů služby, kolik jich na dobu jeho dovolené připadá v celoročním průměru. 

 (6) Požádá-li vojákyně o poskytnutí řádné dovolené tak, aby řádná dovolená 
navazovala bezprostředně na konec mateřské dovolené,2) a voják o poskytnutí řádné dovolené 
tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je 
žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,2) je služební orgán povinen jejich žádosti 
vyhovět. 

§ 34 
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Přerušení řádné dovolené 

 Řádná dovolená se přerušuje, byl-li voják v době čerpání dovolené uznán neschopným 
ke službě pro nemoc nebo úraz nebo ošetřuje-li nemocného člena rodiny; řádná dovolená se 
přerušuje také nástupem na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou. 

§ 35 
Krácení řádné dovolené 

 (1) Řádná dovolená se krátí při neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz a při 
rodičovské dovolené, s výjimkou rodičovské dovolené, po kterou se vojákovi poskytuje 
peněžitá pomoc podle zvláštního právního předpisu,4) za prvních 120 dnů a za každých 
dalších 30 dnů o jednu dvanáctinu. Řádná dovolená se nekrátí při neschopnosti ke službě pro 
služební úraz nebo nemoc z povolání. 

 (2) Řádná dovolená se krátí za každý den neomluvené nepřítomnosti vojáka ve službě 
o 2 dny, nejvíce o 22 dny v kalendářním roce. 

 (3) Je-li voják nepřítomen ve službě z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, po dobu 
vazby, byl-li pravomocně odsouzen, po dobu, kdy byl nezvěstný více než 30 dnů, a po dobu 
dovolené bez nároku na peněžní náležitosti, řádná dovolená se krátí za každých 30 dnů 
nepřítomnosti o jednu dvanáctinu. 
 

§ 32 
Řádná dovolená a její poměrná část 

(1) Vojákovi, který za nepřetržitého trvání služebního poměru konal v příslušném 
kalendářním roce službu po dobu 52 týdnů v rozsahu základní týdenní doby služby, 
přísluší řádná dovolená v délce 6 týdnů v kalendářním roce. Konal-li voják po dobu 52 
týdnů službu, ale byla mu stanovena kratší týdenní doba služby, přísluší mu řádná 
dovolená odpovídající této kratší týdenní době služby.   

(2) Vojákovi, kterému nevzniklo právo 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, přísluší 
poměrná část řádné dovolené. Poměrná část řádné dovolené činí za každou odslouženou 
týdenní dobu služby v příslušném kalendářním roce jednu dvaapadesátinu řádné 
dovolené, na kterou má voják v příslušném kalendářním roce právo. 

(3) Dochází-li u vojáka v průběhu příslušného kalendářního roku ke změně délky 
týdenní doby služby, přísluší 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 s výjimkou překážek ve službě uvedených ve větě 
druhé za výkon služby nepovažuje doba zameškaná pro důležité osobní překážky ve 
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službě přesahující v souhrnu dvacetinásobek stanovené týdenní doby služby 
v kalendářním roce; to však neplatí a za neodpracované se tyto překážky ve službě 
považují v celém rozsahu, pokud mimo tyto překážky ve službě voják během 
kalendářního roku neodpracoval alespoň dvanáctinásobek stanovené nebo kratší 
týdenní doba služby. Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou voják čerpá 
rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je vojákyně oprávněna čerpat mateřskou 
dovolenou, a doba neschopnosti k výkonu služby vzniklé v důsledku služebního úrazu 
nebo nemoci z povolání, se však za výkon služby považuje v celém rozsahu.  

 (5) Byl-li voják dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce, je povinna mu 
dovolenou nebo její část poskytnout právnická nebo fyzická osoba, pro kterou je 
uvolněný voják činný; tato právnická nebo fyzická osoba je povinna mu poskytnout též 
tu část dovolené, kterou nevyčerpal před uvolněním. Nevyčerpal-li voják dovolenou 
před uplynutím doby uvolnění, je povinen mu ji poskytnout uvolňující zaměstnavatel. 
Splnění podmínek pro vznik práva na řádnou dovolenou se přitom posuzuje vcelku za 
dobu před i po uvolnění. 

(6) Řádná dovolená se zaokrouhluje na celé hodiny nahoru. 

§ 33 
Čerpání řádné dovolené 

(1) Čerpání řádné dovolené je nadřízený povinen vojákovi určit tak, aby řádnou 
dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém vojákovi právo na řádnou dovolenou 
vzniklo, ledaže v tom nadřízenému brání překážky ve službě na straně vojáka nebo 
naléhavý zájem služby. Čerpání řádné dovolené může být určeno vojákovi v několika 
částech, z nichž alespoň jedna musí činit nejméně 14 kalendářních dnů vcelku. Den 
nástupu řádné dovolené musí nadřízený vojákovi určit nejméně 14 kalendářních 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 vzniklo právo 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. 

(5) Požádá-li vojákyně o poskytnutí řádné dovolené tak, aby řádná dovolená 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAAYHX7YW)



78 

 

navazovala bezprostředně na konec mateřské dovolené2), a voják o poskytnutí řádné 
dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, 
po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou2), 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 právo na řádnou dovolenou vzniklo, 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.   

 (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.  

§ 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 
Krácení řádné dovolené 

Nadřízený může řádnou dovolenou krátit jen za neomluveně zameškanou službu, a 
to o počet neomluveně zameškaných hodin; neomluvená zameškání kratších částí lze 
sčítat. Řádná dovolená, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se krátí 
pouze z důvodu podle věty první, který vznikl v tomto roce. Při krácení řádné dovolené 
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musí být vojákovi, jehož služební poměr trval po celý kalendářní rok, poskytnuta řádná 
dovolená alespoň v délce 3 týdnů. 

***** 
§ 68h 

Zvláštní případy nároku na služební plat 

 (1) Voják má v rozsahu doby, která zasahuje do základní týdenní doby výkonu služby, 
nárok na služební plat za dobu  

a) řádné dovolené, 

b) zvláštní dovolené, 

c) studijního volna poskytnutého ke studiu při výkonu služby, 

d) preventivní rehabilitace, 

e) mimořádné rehabilitace, 

f) rekvalifikace, 

g) náhradního volna za službu konanou nad základní týdenní dobu služby a volna z důvodu 
výkonu nepřetržitého vojenského výcviku nebo nepřetržitého vojenského nasazení, 

h) po kterou nekonal službu proto, že svátek11) připadl na jeho obvyklý den služby, 

i) služebního volna z důvodu obecného zájmu nebo pro důležité osobní překážky ve službě s 
výjimkou dalšího služebního volna, nebo 

j) strávenou na služební cestě nebo studijním pobytu jinak než výkonem služby. 

(2) Vojákovi přísluší služební plat za nevyčerpanou řádnou dovolenou pouze v 
případě zániku služebního poměru.   

(3) Voják je povinen vrátit vyplacený služební plat za řádnou dovolenou nebo její 
část, na niž ztratil právo nebo na niž mu právo nevzniklo. 
____________________ 
11) § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o 

památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 204/1990 Sb., o prohlášení dne 6. července, dne upálení Mistra Jana Husa, za 
státní svátek České republiky. 
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Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
 

§ 5 
Vymezení některých pojmů 

 Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) identifikačními údaji 

1. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní 
občanství, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, bydliště 
osoby, 

2. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby, 

3. u fyzické osoby, která je podnikatelem,8) obchodní firma nebo jméno, popřípadě 
jména, příjmení, rodné číslo, místo podnikání, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 

4. u zahraniční osoby údaje uvedené pod bodem 2 nebo 3 a umístění organizační složky v 
České republice, 

b) bydlištěm 

1. u státního občana České republiky adresa místa trvalého pobytu na území České 
republiky, 

2. u cizince3), který je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem anebo 
rodinným příslušníkem občana České republiky, adresa trvalého nebo přechodného pobytu na 
území České republiky, a pokud takový pobyt nemá, adresa místa, kde se na území České 
republiky obvykle zdržuje, 

3. u cizince3), který není občanem Evropské unie ani jeho rodinným příslušníkem ani 
rodinným příslušníkem občana České republiky, adresa místa trvalého pobytu na území České 
republiky, 

4. u cizince3), který není občanem Evropské unie ani jeho rodinným příslušníkem ani 
rodinným příslušníkem občana České republiky, a který je držitelem povolení k 
dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání na pracovní pozici vyžadující vysokou 
kvalifikaci (dále jen „modrá karta“), vydaným podle jiného právního předpisu72a), adresa 
uvedená jako místo pobytu v agendovém informačním systému cizinců (§ 147c), 

c) vážnými důvody důvody spočívající v 

1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let, 
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2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu 
považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká 
závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s 
uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto 
podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za 
osobu blízkou, 

3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte, 

4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera, 

5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce, 

6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání 
nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a 
pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při 
zprostředkování zaměstnání, nebo 

7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, 
nebo důvodech hodných zvláštního zřetele, 

d) soustavnou přípravou na budoucí povolání doba denního studia na střední škole, 
konzervatoři, vyšší odborné škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a doba 
prezenčního studia na vysoké škole9), a to včetně prázdnin, které jsou součástí školního nebo 
akademického roku, 

e) nelegální prací, 

1. výkon závislé práce81) fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah82), nebo 

2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k 
zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle tohoto zákona vyžadováno, nebo v 
rozporu se zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona o pobytu cizinců na území 
České republiky nebo v rozporu s modrou kartou; to neplatí v případě převedení na jinou 
práci výkonu jiné práce podle § 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce, 

3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez 
platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního 
předpisu vyžadováno3), 

f) povoláním standardizovaný souhrn pracovních činností podle jejich obvyklého seskupení 
na trhu práce, jejichž výkon předpokládá určitou odbornou a další způsobilost. 

____________________ 
3) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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3a) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
8) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku. 
9) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 

72a) § 42i zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 427/2010 Sb. 
81) § 2 zákoníku práce. 
82) § 3 zákoníku práce. 

***** 
§ 100 

 (1) Platnost povolení k zaměstnání zaniká 

a) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, 

b) skončením zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, 

c) uplynutím doby, na kterou byl cizinci povolen pobyt, nebo 

d) neudělením, nevydáním, zrušením nebo zánikem oprávnění k pobytu za účelem zaměstnání 
z jiného důvodu. 

 (2) Povolení k zaměstnání může krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutím odejmout, 
jestliže zaměstnání je vykonáváno v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání, s výjimkou 
výkonu jiné práce v důsledku převedení podle § 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce, vyslání na 
pracovní cestu podle § 93 nebo jestliže bylo povolení k zaměstnání vydáno na základě 
nepravdivých údajů. 

 (3) Příslušný orgán Policie České republiky nebo Ministerstvo vnitra informuje o 
skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. d) příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce. 

 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 

§ 4  
 (1) Úřad 

 a) řídí inspektoráty; je vůči inspektorátům nadřízeným služebním úřadem v organizačních 
věcech státní služby a služebních vztazích zaměstnanců vykonávajících ve správních 
úřadech státní správu jako službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti,  

b) odborně vede inspektoráty a poskytuje jim technickou pomoc,  
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c) zpracovává roční program kontrolních akcí, který projedná s vyššími odborovými orgány 
a organizacemi zaměstnavatelů, a předkládá jej ministerstvu ke schválení,  

d) koordinuje kontrolu prováděnou inspektoráty ve vztahu k činnosti jiných správních úřadů 
vykonávanou podle zvláštních právních předpisů, v jejichž působnosti je dozor, popřípadě 
kontrolní činnost na úseku bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí nebo 
pracovních podmínek,  

e) vydává a odnímá průkazy inspektorům opravňující inspektory k výkonu kontroly podle 
tohoto zákona,  

f) je oprávněn vykonávat kontrolu v rozsahu stanoveném v § 3,  

g) ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole podle § 6 odst. 6, určuje 
přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyžaduje podání písemné zprávy o přijatých 
opatřeních,  

h) kontroluje plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků,  

i) rozhoduje ve správním řízení v prvním stupni o přestupcích, správních deliktech nebo 
zákazu podle § 7 odst. 1 písm. f),  

j) přezkoumává ve správním řízení rozhodnutí o přestupcích, správních deliktech nebo zákazu 
podle § 7 odst. 1 písm. f) vydaná inspektorátem,  

k) je oprávněn zakázat (omezit)9a) výkon práce přesčas vykonávané podle § 93a zákoníku 
práce,  

l) k) vydává závazná stanoviska ohledně posouzení souladu podmínek pro práci členů 
posádky lodě s požadavky části páté zákona o námořní plavbě a zákoníku práce76).  

 (2) Úřad  

a) předkládá ministerstvu podněty ke zlepšení právní úpravy týkající se právních předpisů 
uvedených v § 3 odst. 1,  

b) podílí se společně s ministerstvem na mezinárodní spolupráci týkající se pracovního 
prostředí, bezpečnosti práce a pracovních podmínek,  

c) poskytuje právnickým a fyzickým osobám, které v pracovních vztazích zaměstnávají 
fyzické osoby (dále jen "zaměstnavatel"), a zaměstnancům bezúplatně základní informace 
a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek,  

d) na základě podkladů inspektorátů zpracovává roční souhrnnou zprávu o výsledcích 
kontrolních akcí, kterou předkládá ministerstvu, a informuje o jejím obsahu vyšší odborové 
orgány a organizace zaměstnavatelů,  
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e) spolupracuje na programech osvěty o ochraně pracovních vztahů a pracovních podmínek 
zajišťovaných jinými správními úřady, vyššími odborovými orgány nebo organizacemi 
zaměstnavatelů,  

f) poskytuje Úřadu práce České republiky informaci o uložení pokuty agentuře práce 
za porušení povinností, které pro agentury práce vyplývají z § 308 a 309 zákoníku práce, 
a o uložení pokuty zaměstnavateli za porušení povinností vyplývajících z právních 
předpisů, jejichž dodržování úřad a inspektoráty kontrolují, a to do 15 dnů od nabytí právní 
moci rozhodnutí o uložení pokuty.  

 (3) Úřad vede a zajišťuje provoz informačního systému o pracovních úrazech10) 
a informačního systému, který se zaměřuje na rizika při výkonu práce a na opatření k jejich 
odstraňování zjištěných kontrolou; přitom vychází z údajů inspektorátů.  

 (4) Informační systém o pracovních úrazech obsahuje údaje o  

a) fyzické osobě, která utrpěla pracovní úraz, jimiž jsou jméno a příjmení, datum narození, 
státní příslušnost, adresa místa trvalého pobytu a pohlaví,  

b) zaměstnavateli, jimiž jsou označení zaměstnavatele, předmět jeho podnikání, místo, kde 
k pracovnímu úrazu došlo, a činnost, při které k pracovnímu úrazu došlo,  

c) pracovním úrazu, jimiž jsou druh zranění a zraněná část těla, druh pracovního úrazu, 
co bylo zdrojem pracovního úrazu, včetně jejich organizačních a technických příčin, a proč 
k pracovnímu úrazu došlo. 

Informační systém o pracovních úrazech slouží pro potřebu úřadu a ministerstva; údaje z něho 
se poskytují jiným orgánům v případech stanovených zvláštními zákony11) nebo v případech, 
kdy dala předchozí souhlas fyzická osoba, jíž se údaje týkají, popřípadě fyzická osoba, která 
by poskytnutím údajů mohla být dotčena. České správě sociálního zabezpečení se údaje 
z informačního systému poskytují též v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.  

 (5) Informační systém o rizicích při výkonu práce obsahuje údaje o  

a) zaměstnavateli, jimiž jsou označení zaměstnavatele a předmět jeho podnikání,  

b) rizicích při výkonu práce a o tom, jaká opatření k jejich odstranění byla přijata. 

Informační systém o rizicích při výkonu práce slouží pro potřebu úřadu, ministerstva a Úřadu 
práce České republiky - krajských poboček a pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen 
„krajské pobočky Úřadu práce“). Ministerstvu a krajským pobočkám Úřadu práce se údaje 
z informačního systému poskytují též v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.  

 (6) Úřad je povinen při vedení informačního systému podle odstavců 4 a 5 zajistit 
ochranu osobních údajů způsobem stanoveným zvláštním zákonem12). 
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____________________ 
9a) Čl. 22 odst. 1 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 

4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby. 
10) § 133c zákoníku práce. 
     Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

11) Například § 128 občanského soudního řádu, § 11 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., 
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, § 9 odst. 1 
zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 

12) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

76) § 12n odst. 2 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 5 

 (1) Inspektorát  

a) vykonává kontrolu v rozsahu stanoveném v § 3,  

b) ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, určuje přiměřené lhůty 
k jejich odstranění,  

c) kontroluje plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků,  

d) neprodleně kontroluje závady, o nichž byl vyrozuměn odborovou organizací podle 
§ 322 odst. 3 zákoníku práce,  

e) je oprávněn kontrolovat příčiny a okolnosti pracovních úrazů, popřípadě se zúčastňovat 
šetření na místě úrazového děje,  

f) poskytuje úřadu údaje o 

1. pracovních úrazech10), pro vedení informačního systému o pracovních úrazech podle § 4 
odst. 4, ke kterým došlo v jeho územním obvodu, včetně jejich organizačních 
a technických příčin, 

2. rizicích při výkonu práce zjištěných kontrolou a o opatřeních přijatých k jejich 
odstranění pro vedení informačního systému podle § 4 odst. 5,  

g) předkládá úřadu podněty ke zlepšení právní úpravy týkající se právních předpisů 
uvedených v § 3 odst. 1,  

h) poskytuje informace a zpracovává zprávy o plnění svých úkolů, které předkládá úřadu,  
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i) vyjadřuje se k vybraným projektovým dokumentacím staveb určených pro užívání 
ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob, zda splňují požadavky právních 
předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,  

j) uplatňuje při povolování staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako 
pracoviště fyzických osob požadavky právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení14),  

k) poskytuje zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství 
týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek,  

l) rozhoduje ve správním řízení v prvním stupni o přestupcích, správních deliktech nebo 
zákazu podle § 7 odst. 1 písm. f),.  

m) je oprávněn zakázat (omezit)9a) výkon práce přesčas vykonávané podle § 93a zákoníku 
práce.  

 (2) Provedl-li inspektorát kontrolu na základě písemného podnětu, informuje písemně 
o výsledku toho, kdo podnět podal. 
____________________ 
10) § 133c zákoníku práce. 

    Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

14)Například nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů. 

 
***** 

§ 7 

 (1) Inspektor je oprávněn 

 a) vykonávat kontrolu podle tohoto zákona, je-li při jejím zahájení přítomen člen statutárního 
orgánu kontrolované osoby, zástupce kontrolované osoby, zaměstnanec kontrolované 
osoby, spolupracující rodinný příslušník nebo jiná fyzická osoba, která vykonává nebo 
zabezpečuje činnost, která je předmětem činnosti kontrolované osoby; na místech, 
na kterých by mohlo dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo zdraví inspektora, může 
být kontrola vykonána jen za doprovodu fyzické osoby pověřené k tomu kontrolovanou 
osobou,  

b) požadovat prokázání totožnosti fyzických osob uvedených v písmenu a) podle občanského 
průkazu, cestovního dokladu, popřípadě služebního průkazu státního zaměstnance33),  
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c) v případech hodných zvláštního zřetele, popřípadě nebezpečí hrozícího z prodlení, 
nařizovat provedení měření, prohlídek, zkoušek nebo revizí,  

d) dotazovat se zaměstnanců kontrolované osoby bez přítomnosti dalších fyzických osob, 
zástupce příslušného odborového orgánu nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na záležitosti související s vykonávanou kontrolou34),  

e) nařizovat zachování místa úrazového děje v původním stavu až do skončení šetření 
o pracovním úrazu nebo po dobu nezbytnou k zadokumentování místa úrazového děje,  

f) vydat rozhodnutí o zákazu 

1. používání objektů, pracovišť, výrobních, pracovních prostředků nebo zařízení, 
pracovních nebo technologických postupů, látek nebo materiálů, vykonávání prací nebo 
činností, které bezprostředně ohrožují bezpečnost zaměstnanců nebo dalších fyzických 
osob zdržujících se s vědomím kontrolované osoby v jejích prostorech, a to až do doby 
odstranění závady, s výjimkou pevných trakčních zařízení a trakčních vozidel 
na drahách a ve veřejné silniční dopravě, lodí a letadel; za tím účelem mohou nařídit, 
aby přítomné fyzické osoby ihned opustily prostory, ve kterých je bezprostředně 
ohrožena jejich bezpečnost. Vyžaduje-li to nebezpečí hrozící z prodlení, lze rozhodnutí 
oznámit ústně; odvolání nemá odkladný účinek. Jestliže bylo rozhodnutí oznámeno 
ústně, musí jej inspektor uvést v dílčím protokolu [§ 8 písm. b)]. Rozhodnutí o vydaném 
zákazu musí být oznámeno kontrolované osobě písemně bez zbytečného odkladu po dni 
oznámení ústního rozhodnutí, 

2. práce přesčas, práce v noci, práce zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců, je-li 
vykonávána v rozporu se zvláštním právním předpisem35), práce přesčas vykonávané 
podle § 93a zákoníku práce,  

g) ukládat kontrolované osobě opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole 
a určovat přiměřené lhůty k jejich odstranění; mohou rovněž navrhovat potřebná 
technická a jiná opatření k odstranění rizik36),  

 (2) Průkaz inspektora [§ 4 odst. 1 písm. e)] je dokladem o pověření k výkonu kontrolní 
činnosti. 
_____________ 
33) § 194 služebního zákona. 
34) § 18 odst. 1 a § 136a zákoníku práce. 
35) § 83 odst. 6, § 96, 99, § 166 odst. 1 zákoníku práce. 
36) § 132a zákoníku práce. 

***** 
§ 11 

Přestupky na úseku rovného zacházení 
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 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku rovného zacházení tím, že 

 a) nezajistí rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, 
odměňování za práci a poskytování stejné mzdy, platu nebo odměny z dohody za 
stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty, poskytování jiných peněžitých plnění a 
plnění peněžité hodnoty, a odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo 
jiného postupu v zaměstnání, 

 b) diskriminuje zaměstnance (§ 16 zákoníku práce), 

 c) postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že se zákonným způsobem domáhal svých 
práv a nároků vyplývajících z pracovněprávních vztahů, 

 d) neprojedná se zaměstnancem nebo na jeho žádost se zástupci zaměstnanců jeho stížnost 
na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu39). 

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 

 a) písm. a), b) nebo c) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč, 

 b) písm. d) lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč. 

***** 
§ 13 

Přestupky na úseku odměňování zaměstnanců 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku odměňování zaměstnanců tím, že  

a) neposkytne zaměstnanci za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty stejnou mzdu nebo plat 
jako jinému zaměstnanci,  

b) neposkytne zaměstnanci mzdu6) nebo plat7), alespoň ve výši minimální mzdy40), popřípadě 
nejnižší úrovně zaručené mzdy nebo plat ve stanovené výši,  

c) neposkytne zaměstnanci ve stanoveném termínu mzdu6) nebo plat7) nebo některou její 
složku,  

d) neposkytne zaměstnanci mzdu6) nebo plat7) nebo náhradní volno za práci přesčas,  

e) neposkytne zaměstnanci náhradní volno za práci ve svátek nebo mzdu za práci přesčas 
anebo příplatek k platu za takovou práci,  

f) neposkytne zaměstnanci příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním 
prostředí a za práci v noci41),  

g) neposkytne zaměstnanci příplatek k platu, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního 
právního předpisu,  
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h) poskytne zaměstnanci složku platu7), kterou právní předpisy neupravují, nebo mu poskytne 
složku mzdy6) nebo platu7), na kterou mu nevznikl nárok, anebo ji poskytne způsobem, 
který právní předpisy nedovolují,  

i) provede ze mzdy6) nebo platu7) zaměstnance bez dohody o srážkách ze mzdy6) nebo platu7) 
jiné než stanovené srážky,  

j) neposkytne zaměstnanci odměnu za pracovní pohotovost42) nebo ji neposkytne ve stanovené 
výši,  

k) nezajistí podmínky stanovené pro normování práce43), ačkoli k tomu má povinnost podle 
zvláštního právního předpisu,  

l) odmění zaměstnance v rozporu s § 103 odst. 1 písm. k) zákoníku práce,  

m) neposkytne zaměstnanci odměnu44) za vykonanou práci podle dohody o práci konané 
mimo pracovní poměr.  

(2) Za přestupek podle odstavce 1  

a) písm. a) a j) lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč,  

b) písm. d), e), h) a k) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč,  

c) písm. b), c), f), g), i), l) a m) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.  
____________________ 
40) § 111 odst. 3 a 4 zákoníku práce. 
     Nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů. 
41) Nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového 

zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve 
znění pozdějších předpisů. 

42) § 15 zákona č. 1/1992 Sb., ve znění zákona č. 217/2000 Sb. 
    § 19 zákona č. 143/1992 Sb., ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb. 
43) § 16 zákona č. 1/1992 Sb., ve znění zákona č. 217/2000 Sb. 
44) § 239b zákoníku práce. 
 

§ 13 
Přestupky na úseku odměňování zaměstnanců 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) nesplní některou z povinností při sjednání, stanovení nebo určení mzdy nebo odměny 
z dohody nebo při jejich poskytování, 
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b) neposkytne zaměstnanci mzdu nebo odměnu z dohody, nebo jejich část, na které 
mu vzniklo právo, ve lhůtě, ve které jsou splatné, 

c) nesplní některou z povinností při provádění srážek z příjmu z pracovněprávního 
vztahu, nebo při započtení pohledávky proti mzdě, nebo odměně z dohody, 

d) nesplní některou z povinností při poskytování odměny za pracovní pohotovost, 

e) nesplní některou povinnost při určení množství požadované práce a pracovního 
tempa, 

f) uplatní způsob odměňování v rozporu s § 103 odst. 1 písm. k) zákoníku práce. 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 

a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písm. a), c), d) nebo e), 

b) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písm. b) nebo f). 

§ 14 
Přestupky na úseku náhrad 

 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku náhrad tím, že neposkytne 
zaměstnanci náhradu mzdy6) nebo platu7) nebo náhradu výdajů spojených s výkonem práce, 
ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu. 

 (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 200 000 Kč 
1 000 000 Kč.  

§ 15 

Přestupky na úseku pracovní doby 

 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku pracovní doby tím, že  

a) nestanoví jednotlivým zaměstnancům pracovní dobu podle režimu jejich práce nebo 
nedodrží délku směny, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu45), 

b) nezajistí splnění podmínek při rozvržení pracovní doby, ačkoli k tomu má povinnost podle 
zvláštního právního předpisu46), 

c) započte překážky v práci na straně zaměstnance při pružné pracovní době v rozporu se 
zvláštním právním předpisem48), 

d) nestanoví začátek a konec pracovní doby a rozvrh pracovních směn, 

e) nepřihlédne při zařazení zaměstnanců do směn k potřebám zaměstnanců pečujících o děti, 
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f) neposkytne zaměstnancům přestávku v práci na jídlo a oddech nebo bezpečnostní 
přestávku, 

g) odečte u prací, které nemohou být přerušeny, z pracovní doby přiměřenou dobu na jídlo 
a oddech, 

h) nezajistí rozvržení pracovní doby tak, aby měl zaměstnanec stanovený nepřetržitý 
odpočinek mezi dvěma směnami, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního 
předpisu49), 

i) nařídí zaměstnanci výkon práce ve dnech pracovního klidu v jiných než stanovených 
případech50), 

j) zahrne nesprávně svátky do pracovní doby, 

k) nezajistí rozvržení pracovní doby tak, aby měl zaměstnanec stanovený nepřetržitý 
odpočinek v týdnu, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu51), 

l) nevede evidenci pracovní doby, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního 
předpisu52), 

m) nařídí zaměstnanci pracovní pohotovost v rozporu s § 95 zákoníku práce, kolektivní 
smlouvou, popřípadě se nařízením vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní 
doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě45), 

n) nařídí zaměstnanci práci přesčas v rozporu s § 93 odst. 2, § 241 odst. 3 věta druhá zákoníku 
práce, 

o) nařídí zaměstnanci práci přesčas ve vyšším rozsahu, než je její týdenní nebo roční rámec 
vyplývající ze zákoníku práce53), 

p) vyžádá nebo umožní, aby byla práce přesčas konána nad rámec vyplývající ze zákoníku 
práce, 

q) poruší zákaz zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas, 

r) zaměstná mladistvé zaměstnance3) prací přesčas53), 

s) zaměstná mladistvé zaměstnance3) prací v noci54), 55), nejde-li o jejich výchovu k povolání, 

t) nezajistí, aby pracovní doba zaměstnance pracujícího v noci nepřekročila stanovenou 
hranici, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu54), 

u) nezajistí, aby zaměstnanec pracující v noci byl ve stanovených případech vyšetřen 
lékařem56), 
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v) neprojedná s příslušným odborovým orgánem nebo zástupcem pro oblast bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a organizaci práce 
v noci, 

w) nevybaví pracoviště, na kterém se pracuje v noci, prostředky pro poskytnutí první pomoci, 
včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc. 

 (2) Za přestupek podle odstavce 1  

a) písm. c), e) a v) lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč,  

b) písm. l), m), t) a w) lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč,  

c) písm. f), h), i), j), k), p), q), s) a u) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč,  

d) písm. a), b), d), g), n), o) a r) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.  

____________________ 
 45) Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby 

odpočinku zaměstnanců v dopravě. 
46) § 85 odst. 3 zákoníku práce. 
47) § 82 zákoníku práce. 
48) § 85c odst. 1 a 3 zákoníku práce. 
49) § 90 zákoníku práce. 
50) § 91 zákoníku práce. 
51) § 92 zákoníku práce. 
52) § 94 zákoníku práce. 
53) § 83 odst. 6, § 96 odst. 1 a 2 zákoníku práce. 
54) § 99 zákoníku práce. 
55) § 166 odst. 1 zákoníku práce. 
56) § 99 odst. 4 zákoníku práce. 

 
§ 15 

Přestupky na úseku pracovní doby  

 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že   

a) nerozvrhne zaměstnanci pracovní dobu v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby 
nebo kratší pracovní doby podle § 34b odst. 1 zákoníku práce,  

b) v rozporu s § 81 nebo § 84 zákoníku práce, nebo s § 63a zákona o námořní plavbě, 
neurčí začátek a konec směn, nevypracuje písemný rozvrh týdenní pracovní doby 
a neseznámí zaměstnance předem s tímto rozvrhem, 

c) nezajistí splnění podmínek při rozvržení pracovní doby podle § 78 odst. 1 písm. m), § 
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79a, § 85 odst. 4, § 86 odst. 3 nebo § 94 odst. 1 zákoníku práce nebo právního 
předpisu vydaného k jeho provedení45), nebo podle § 63a zákona o námořní plavbě,  

d) nepřihlédne při zařazení zaměstnanců do směn k potřebám zaměstnanců pečujících 
o děti,  

e) rozvrhne délku směny v rozporu s § 83, § 85 nebo § 94 zákoníku práce nebo právního 
předpisu vydaného k jeho provedení45)46),  

f) nařídí zaměstnanci nebo po zaměstnanci požaduje práci přesčas v rozporu s § 93 
a § 241 odst. 3 věta druhá zákoníku práce,  

g) poruší zákaz zaměstnávat těhotné zaměstnankyně a mladistvé zaměstnance3) prací 
přesčas,  

h) nevede účet pracovní doby zaměstnance při uplatnění konta pracovní doby, 
neposoudí rozdíl mezi stanovenou týdenní pracovní dobou, popřípadě kratší pracovní 
dobou a odpracovanou pracovní dobou po ukončení období kratšího, než je uvedeno 
v § 86 odst. 3 zákoníku práce, 

i) nařídí zaměstnanci nebo po zaměstnanci požaduje výkon práce mimo rozvrh směn 
v kontu pracovní doby v rozporu s § 86 odst. 4 zákoníku práce, 

j) nařídí zaměstnanci výkon práce ve dnech pracovního klidu v rozporu s § 91 zákoníku 
práce, 

k) v rozporu s § 348 zákoníku práce nezapočte dobu, která se považuje za výkon práce, 
do pracovní doby,  

l) neposkytne nepřetržitý odpočinek podle § 90, § 90a nebo § 92 zákoníku práce nebo 
právního předpisu vydaného k jeho provedení45)46), nebo podle § 63c zákona o 
námořní plavbě, 

m) neposkytne zaměstnancům přestávku v práci na jídlo a oddech nebo bezpečnostní 
přestávku,  

n) nezapočte zaměstnanci přiměřenou dobu na oddech a jídlo u prací, které nemohou 
být přerušeny nebo bezpečnostní přestávku, do pracovní doby,  

o) nezapočte zaměstnanci dobu přestávky v práci na jídlo a oddech, na kterou připadla 
bezpečnostní přestávka, do pracovní doby,  

p) nařídí zaměstnanci pracovní pohotovost v rozporu s § 78 odst. 1 písm. h) nebo § 95 
zákoníku práce nebo právním předpisem vydaným k jeho provedení45), 

q) zaměstná mladistvé zaměstnance3) prací v noci47), nejde-li o jejich přípravu na 
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povolání,  

r) nezajistí, aby zaměstnanec pracující v noci byl ve stanovených případech vyšetřen 
poskytovatelem pracovnělékařských služeb podle § 94 odst. 2 zákoníku práce, 

s) nevybaví pracoviště, na kterém se pracuje v noci, prostředky pro poskytnutí první 
pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc, 

t) zaměstná mladistvého zaměstnance3) nebo člena osádky nákladního automobilu nebo 
autobusu48) tak, že celková délka jejich týdenní pracovní doby ve všech základních 
pracovněprávních vztazích, které tito zaměstnanci sjednali, ve svém souhrnu 
překročí maximální povolený rozsah hodin podle § 79a zákoníku práce nebo 
právního předpisu vydaného k jeho provedení49), 

u) nevede nebo vede neúplně evidenci odpracované doby a pracovní pohotovosti 
zaměstnance podle § 96 odst. 1 zákoníku práce, nebo podle § 63e zákona o námořní 
plavbě, 

v) neumožní zaměstnanci na jeho žádost nahlédnout do jeho evidence pracovní doby 
a pořizovat si z ní výpisy nebo stejnopisy na náklady zaměstnavatele,  

w) neuchovává evidenci pracovní doby podle právního předpisu vydaného k provedení 
zákoníku práce50). 

 (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do   

a) 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle písm. d),  

b) 400 000 Kč, jde-li o přestupek podle písm. p), u), v) nebo w),   

c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písm. g), j), k), l), m), q) nebo r),  

d) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písm. a), b), c), e), f), h), i), n), o), s) nebo t).  
____________________ 
45) Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a 

doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. 
46) Nařízení vlády č. 182/2007 Sb., o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku 

členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku.    
47) § 78 odst. 1 písm. j) a § 245 odst. 1 zákoníku práce.   
48) § 2 písm. a) nařízení vlády č. 589/2006 Sb.   
49) § 79a zákoníku práce. 
     § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 589/2006 Sb.  
50) § 6 a § 15a odst. 2 nařízení vlády č. 589/2006 Sb. 
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§ 16  
Přestupky na úseku dovolené 

 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku dovolené tím, že poruší stanovené 
povinnosti vztahující se k délce dovolené za kalendářní rok, k dovolené za odpracované dny, 
k dodatkové dovolené nebo další dovolené, čerpání dovolené nebo určení jejího nástupu.   

 (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.  

***** 
§ 18 

Přestupky na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců  

 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku zvláštních pracovních podmínek 
některých zaměstnanců tím, že   

a) nepřevede těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni do konce devátého měsíce po porodu 
nebo zaměstnankyni, která kojí, na jinou práci, ačkoli k tomu má povinnost podle 
zvláštního právního předpisu,   

a) nenavrhne těhotné zaměstnankyni, zaměstnankyni do konce devátého měsíce 
po porodu nebo zaměstnankyni, která kojí, jinou vhodnou práci, ačkoli je k tomu 
povinen podle zvláštního právního předpisu, 

b) poruší postup při vysílání těhotné zaměstnankyně, zaměstnance pečujícího o dítě, 
zaměstnance, který prokázal, že převážně sám dlouhodobě pečuje o fyzickou osobu, která 
se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické 
osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni 
IV (úplná závislost)3a), na pracovní cestu nebo postup při přeložení výkonu práce v jiném 
místě stanovený v § 240 zákoníku práce,   

c) neplní povinnost vyhovět žádosti zaměstnance pečujícího o dítě mladší než 15 let, těhotné 
zaměstnankyně, zaměstnance, který prokázal, že převážně sám dlouhodobě pečuje 
o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou 
na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká 
závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), o kratší pracovní dobu nebo jinou 
vhodnou úpravu pracovní doby, přestože jí v tom nebrání vážné provozní důvody,   

d) neposkytne mateřskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou nebo ji poskytne v rozporu 
s § 195 až 198 zákoníku práce,   

e) neposkytne přestávky ke kojení nebo je poskytne v rozporu s § 242 zákoníku práce,   

f) zaměstná mladistvé zaměstnance3) nepřiměřenými pracemi v rozporu s § 244 až 246 
zákoníku práce,   
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g) nezabezpečí lékařské vyšetření mladistvého zaměstnance3) v případech stanovených 
v § 247 zákoníku práce,   

h) při zaměstnávání mladistvých zaměstnanců3) se neřídí lékařským posudkem.   

 (2) Za přestupek podle odstavce 1   

a) písm. c) a h) lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč,   

b) písm. b), d) a g) lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč,   

c) písm. a), e) a f) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.  

____________________ 
3)  § 274 odst. 2 zákoníku práce.  
3a) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
 

***** 
§ 24 

Správní delikty právnických osob na úseku rovného zacházení 

 (1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku rovného zacházení tím, že  

a) nezajistí rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, 
odměňování za práci a poskytování stejné mzdy, platu nebo odměny z dohody za 
stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty, poskytování jiných peněžitých plnění a 
plnění peněžité hodnoty, a odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo 
jiného postupu v zaměstnání,  

b) diskriminuje zaměstnance (§ 16 zákoníku práce),  

c) postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že se zákonným způsobem domáhal svých 
práv a nároků vyplývajících z pracovněprávních vztahů,  

d) neprojedná se zaměstnancem nebo na jeho žádost se zástupci zaměstnanců jeho stížnost na 
výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu39).  

 (2) Za správní delikt podle odstavce 1  

a) písm. a), b) nebo c) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč,  

b) písm. d) lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč. 

***** 
§ 26 

Správní delikty právnických osob na úseku odměňování zaměstnanců 
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(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku odměňování zaměstnanců 
tím, že  

a) neposkytne zaměstnanci za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty stejnou mzdu nebo plat 
jako jinému zaměstnanci,  

b) neposkytne zaměstnanci mzdu6) nebo plat7), alespoň ve výši minimální mzdy40), popřípadě 
nejnižší úrovně zaručené mzdy nebo plat ve stanovené výši,  

c) neposkytne zaměstnanci ve stanoveném termínu mzdu6) nebo plat7) nebo některou její 
složku,  

d) neposkytne zaměstnanci mzdu6) nebo plat7) nebo náhradní volno za práci přesčas,  

e) neposkytne zaměstnanci náhradní volno za práci ve svátek nebo mzdu za práci přesčas 
anebo příplatek k platu za takovou práci,  

f) neposkytne zaměstnanci příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním 
prostředí a za práci v noci41),  

g) neposkytne zaměstnanci příplatek k platu, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního 
právního předpisu,  

h) poskytne zaměstnanci složku platu7), kterou právní předpisy neupravují, nebo mu poskytne 
složku mzdy6) nebo platu7), na kterou mu nevznikl nárok, anebo ji poskytne způsobem, 
který právní předpisy nedovolují, 

i) provede ze mzdy6) nebo platu7) zaměstnance bez dohody o srážkách ze mzdy6) nebo platu7) 
jiné než stanovené srážky,  

j) neposkytne zaměstnanci odměnu za pracovní pohotovost42) nebo ji neposkytne ve stanovené 
výši, 

k) nezajistí podmínky stanovené pro normování práce, ačkoli k tomu má povinnost podle 
zvláštního právního předpisu,  

l) odmění zaměstnance v rozporu s § 103 odst. 1 písm. k) zákoníku práce,  

m) neposkytne zaměstnanci odměnu42) za vykonanou práci podle dohody o práci konané 
mimo pracovní poměr.  

(2) Za správní delikt podle odstavce 1  

a) písm. a) a j) lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč,  

b) písm. d), e), h) a k) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč,  
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c) písm. b), c), f), g), i), l) a m) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.  

§ 26 
Správní delikty právnických osob na úseku odměňování zaměstnanců 

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že 

a) nesplní některou z povinností při sjednání, stanovení nebo určení mzdy, platu, nebo 
odměny z dohody nebo při jejich poskytování, 

b) neposkytne zaměstnanci mzdu nebo plat, nebo odměnu z dohody, nebo jejich část, 
na které mu vzniklo právo, ve lhůtě, ve které jsou splatné, 

c) nesplní některou z povinností při provádění srážek z příjmu z pracovněprávního 
vztahu, nebo při započtení pohledávky proti mzdě, platu, nebo odměně z dohody, 

d) nesplní některou z povinností při poskytování odměny za pracovní pohotovost, 

e) nesplní některou z povinností při určení množství požadované práce a pracovního 
tempa, 

f) uplatní způsob odměňování v rozporu s § 103 odst. 1 písm. k) zákoníku práce. 

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 

 a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písm. a), c), d) nebo e), 

b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písm. b) nebo f). 

§ 27 
Správní delikty právnických osob na úseku náhrad 

 (1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku náhrad tím, že neposkytne 
zaměstnanci náhradu mzdy6) nebo platu7) nebo náhradu výdajů spojených s výkonem práce, 
ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu.   

 (2) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 200 000 Kč 
1 000 000 Kč. 
 

§ 28 
Správní delikty právnických osob na úseku pracovní doby 

 (1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku pracovní doby tím, že 

a) nestanoví jednotlivým zaměstnancům pracovní dobu podle režimu jejich práce nebo 
nedodrží délku směny, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu45), 
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b) nezajistí splnění podmínek při rozvržení pracovní doby, ačkoli k tomu má povinnost podle 
zvláštního právního předpisu46), 

c) započte překážky v práci na straně zaměstnance při pružné pracovní době v rozporu se 
zvláštním právním předpisem48), 

d) nestanoví začátek a konec pracovní doby a rozvrh pracovních směn, 

e) nepřihlédne při zařazení zaměstnanců do směn k potřebám zaměstnanců pečujících o děti, 

f) neposkytne zaměstnancům přestávku v práci na jídlo a oddech nebo bezpečnostní 
přestávku, 

g) odečte u prací, které nemohou být přerušeny, z pracovní doby přiměřenou dobu na jídlo 
a oddech, 

h) nezajistí rozvržení pracovní doby tak, aby měl zaměstnanec stanovený nepřetržitý 
odpočinek mezi dvěma směnami, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního 
předpisu49), 

i) nařídí zaměstnanci výkon práce ve dnech pracovního klidu v jiných než stanovených 
případech50), 

j) zahrne nesprávně svátky do pracovní doby, 

k) nezajistí rozvržení pracovní doby tak, aby měl zaměstnanec stanovený nepřetržitý 
odpočinek v týdnu, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu51), 

l) nevede evidenci pracovní doby, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního 
předpisu52), 

m) nařídí zaměstnanci pracovní pohotovost v rozporu s § 95 zákoníku práce, kolektivní 
smlouvou, popřípadě se nařízením vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní 
doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě45), 

n) nařídí zaměstnanci práci přesčas v rozporu s § 93 odst. 2, § 241 odst. 3 věta druhá zákoníku 
práce, 

o) nařídí zaměstnanci práci přesčas ve vyšším rozsahu, než je její týdenní nebo roční rámec 
vyplývající ze zákoníku práce53), 

p) vyžádá nebo umožní, aby byla práce přesčas konána nad rámec vyplývající ze zákoníku 
práce, 

q) poruší zákaz zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas, 

r) zaměstná mladistvé zaměstnance3) prací přesčas53), 
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s) zaměstná mladistvé zaměstnance3) prací v noci54), 55), nejde-li o jejich výchovu k povolání, 

t) nezajistí, aby pracovní doba zaměstnance pracujícího v noci nepřekročila stanovenou 
hranici, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu54), 

u) nezajistí, aby zaměstnanec pracující v noci byl ve stanovených případech vyšetřen 
lékařem56), 

v) neprojedná s příslušným odborovým orgánem nebo zástupcem pro oblast bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a organizaci práce 
v noci, 

w) nevybaví pracoviště, na kterém se pracuje v noci, prostředky pro poskytnutí první pomoci, 
včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.  

 (2) Za správní delikt podle odstavce 1  

a) písm. c), e) a v) lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč,  

b) písm. l), m), t) a w) lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč,  

c) písm. f), h), i), j), k), p), q), s) a u) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč,  

d) písm. a), b), d), g), n), o) a r) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.  

____________________ 
 45) Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby 

odpočinku zaměstnanců v dopravě. 
46) § 85 odst. 3 zákoníku práce. 
47) § 82 zákoníku práce. 
48) § 85c odst. 1 a 3 zákoníku práce. 
49) § 90 zákoníku práce. 
50) § 91 zákoníku práce. 
51) § 92 zákoníku práce. 
52) § 94 zákoníku práce. 
53) § 83 odst. 6, § 96 odst. 1 a 2 zákoníku práce. 
54) § 99 zákoníku práce. 
55) § 166 odst. 1 zákoníku práce. 
56) § 99 odst. 4 zákoníku práce. 
 

§ 28 
Správní delikty právnických osob na úseku pracovní doby  

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že  
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a) nerozvrhne zaměstnanci pracovní dobu v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby 
nebo kratší pracovní doby podle § 34b odst. 1 zákoníku práce,  

b) v rozporu s § 81 nebo § 84 zákoníku práce, nebo s § 63a zákona o námořní plavbě, 
neurčí začátek a konec směn, nevypracuje písemný rozvrh týdenní pracovní doby 
a neseznámí zaměstnance předem s tímto rozvrhem, 

c) nezajistí splnění podmínek při rozvržení pracovní doby podle § 78 odst. 1 písm. m), § 
79a, § 85 odst. 4, § 86 odst. 3 nebo § 94 odst. 1 zákoníku práce nebo právního 
předpisu vydaného k jeho provedení45), nebo podle § 63a zákona o námořní plavbě, 

d) nepřihlédne při zařazení zaměstnanců do směn k potřebám zaměstnanců pečujících 
o děti,  

e) rozvrhne délku směny v rozporu s § 83, § 85 nebo § 94 zákoníku práce nebo právního 
předpisu vydaného k jeho provedení45)46),  

f) nařídí zaměstnanci nebo po zaměstnanci požaduje práci přesčas v rozporu s § 93 
a § 241 odst. 3 věta druhá zákoníku práce,  

g) poruší zákaz zaměstnávat těhotné zaměstnankyně a mladistvé zaměstnance3) prací 
přesčas,  

h) nevede účet pracovní doby zaměstnance při uplatnění konta pracovní doby, 
neposoudí rozdíl mezi stanovenou týdenní pracovní dobou, popřípadě kratší pracovní 
dobou a odpracovanou pracovní dobou po ukončení období kratšího, než je uvedeno 
v § 86 odst. 3 zákoníku práce, 

i) nařídí zaměstnanci nebo po zaměstnanci požaduje výkon práce mimo rozvrh směn 
v kontu pracovní doby v rozporu s § 86 odst. 4 zákoníku práce, 

j) nařídí zaměstnanci výkon práce ve dnech pracovního klidu v rozporu s § 91 zákoníku 
práce, 

k) v rozporu s § 348 zákoníku práce nezapočte dobu, která se považuje za výkon práce, 
do pracovní doby,  

l) neposkytne nepřetržitý odpočinek podle § 90, § 90a nebo § 92 zákoníku práce nebo 
právního předpisu vydaného k jeho provedení45)46), nebo podle § 63c zákona o 
námořní plavbě, 

m) neposkytne zaměstnancům přestávku v práci na jídlo a oddech nebo bezpečnostní 
přestávku,  

n) nezapočte zaměstnanci přiměřenou dobu na oddech a jídlo u prací, které nemohou 
být přerušeny nebo bezpečnostní přestávku, do pracovní doby,  
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o) nezapočte zaměstnanci dobu přestávky v práci na jídlo a oddech, na kterou připadla 
bezpečnostní přestávka, do pracovní doby,  

p) nařídí zaměstnanci pracovní pohotovost v rozporu s § 78 odst. 1 písm. h) nebo § 95 
zákoníku práce nebo právním předpisem vydaným k jeho provedení45), 

q) zaměstná mladistvé zaměstnance3) prací v noci47), nejde-li o jejich přípravu na 
povolání,  

r) nezajistí, aby zaměstnanec pracující v noci byl ve stanovených případech vyšetřen 
poskytovatelem pracovnělékařských služeb podle § 94 odst. 2 zákoníku práce, 

s) nevybaví pracoviště, na kterém se pracuje v noci, prostředky pro poskytnutí první 
pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc, 

t) zaměstná mladistvého zaměstnance3) nebo člena osádky nákladního automobilu nebo 
autobusu48) tak, že celková délka jejich týdenní pracovní doby ve všech základních 
pracovněprávních vztazích, které tito zaměstnanci sjednali, ve svém souhrnu 
překročí maximální povolený rozsah hodin podle § 79a zákoníku práce nebo 
právního předpisu vydaného k jeho provedení49), 

u) nevede nebo vede neúplně evidenci odpracované doby a pracovní pohotovosti 
zaměstnance podle § 96 odst. 1 zákoníku práce, nebo podle § 63e zákona o námořní 
plavbě, 

v) neumožní zaměstnanci na jeho žádost nahlédnout do jeho evidence pracovní doby 
a pořizovat si z ní výpisy nebo stejnopisy na náklady zaměstnavatele,  

w) neuchovává evidenci pracovní doby podle právního předpisu vydaného k provedení 
zákoníku práce50). 

 (2) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu do   

a) 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písm. d),  

b) 400 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písm. p), u), v) nebo w),  

c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písm. g), j), k), l), m), q) nebo r),  

d) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písm. a), b), c), e), f), h), i), n), o), s) nebo t). 

§ 29  
Správní delikty právnických osob na úseku dovolené 

 (1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku dovolené tím, že poruší 
stanovené povinnosti vztahující se k délce dovolené za kalendářní rok, k dovolené 
za odpracované dny, k dodatkové dovolené nebo další dovolené, čerpání dovolené nebo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAAYHX7YW)



103 

 

určení jejího nástupu.   

 (2) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.  

***** 
§ 31  

Správní delikty právnických osob na úseku zvláštních pracovních podmínek některých 
zaměstnanců  

 (1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku zvláštních pracovních 
podmínek některých zaměstnanců tím, že   

a) nepřevede těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni do konce devátého měsíce po porodu 
nebo zaměstnankyni, která kojí, na jinou práci, ačkoli k tomu má povinnost podle 
zvláštního právního předpisu,  

 a) nenavrhne těhotné zaměstnankyni, zaměstnankyni do konce devátého měsíce 
po porodu nebo zaměstnankyni, která kojí, jinou vhodnou práci, ačkoli je k tomu 
povinen podle zvláštního právního předpisu, 

b) poruší postup při vysílání těhotné zaměstnankyně, zaměstnance pečujícího o dítě, 
zaměstnance, který prokázal, že převážně sám dlouhodobě pečuje o fyzickou osobu, která 
se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické 
osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni 
IV (úplná závislost)3a), na pracovní cestu nebo postup při přeložení výkonu práce v jiném 
místě stanovený v § 240 zákoníku práce,  

 c) neplní povinnost vyhovět žádosti zaměstnance pečujícího o dítě mladší než 15 let, těhotné 
zaměstnankyně, zaměstnance, který prokázal, že převážně sám dlouhodobě pečuje 
o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou 
na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká 
závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), o kratší pracovní dobu nebo jinou 
vhodnou úpravu pracovní doby, přestože jí v tom nebrání vážné provozní důvody,  

 d) neposkytne mateřskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou nebo ji poskytne v rozporu 
s § 195 až 198 zákoníku práce,  

 e) neposkytne přestávky ke kojení nebo je poskytne v rozporu s § 242 zákoníku práce,  

 f) zaměstná mladistvé zaměstnance3) nepřiměřenými pracemi v rozporu s § 244 až 246 
zákoníku práce,  

 g) nezabezpečí lékařské vyšetření mladistvého zaměstnance3) v případech stanovených 
v § 247 zákoníku práce,  

 h) při zaměstnávání mladistvých zaměstnanců3) se neřídí lékařským posudkem.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAAYHX7YW)

aspi://module='ASPI'&link='251/2005%20Sb.%252316'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='262/2006%20Sb.%2523240'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='262/2006%20Sb.%2523195'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='262/2006%20Sb.%2523198'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='262/2006%20Sb.%2523242'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='262/2006%20Sb.%2523244'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='262/2006%20Sb.%2523246'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='262/2006%20Sb.%2523246'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='262/2006%20Sb.%2523247'&ucin-k-dni='30.12.9999'


104 

 

  (2) Za správní delikt podle odstavce 1  

a) písm. c) a h) lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč,  

b) písm. b), d) a g) lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč,  

c) písm. a), e) a f) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.  

 ____________________ 
3)   § 274 odst. 2 zákoníku práce.   
3a) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
 

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

§ 3 
Vymezení některých pojmů 

 V tomto zákoně se rozumí   

a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění; za pojištěnce se považuje též fyzická 
osoba po zániku pojištění, pokud jí plyne ochranná lhůta (§ 15), uplatňuje nárok na dávku 
pojištění (dále jen „dávka“) nebo dávku pobírá,   

b) zaměstnavatelem právnická osoba nebo fyzická osoba, které zaměstnávají alespoň jednoho 
zaměstnance, organizační složka státu, v níž jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním 
poměru nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, 
služební úřad, v němž je státní zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby, věznice 
a vazební věznice (dále jen „věznice"), v nichž vykonává trest odnětí svobody odsouzený 
zařazený do práce, ústavy pro výkon zabezpečovací detence, v nichž vykonává 
zabezpečovací detenci osoba zařazená do práce, a útvary, složky nebo jiné organizační 
části bezpečnostních sborů nebo ozbrojených sil České republiky, které vyplácejí 
příslušníkům bezpečnostních sborů3) služební příjem nebo vojákům z povolání4) služební 
plat, popřípadě organizační složky státu nebo právnické osoby, v nichž jsou k plnění 
služebních úkolů vysláni příslušníci bezpečnostních sborů nebo zařazeni vojáci z povolání, 
(dále jen „služební útvar"),   

c) sídlem zaměstnavatele  

1. u právnické osoby její sídlo nebo sídlo její organizační složky, která je zapsána 
v obchodním rejstříku, popřípadě v jiném zákonem určeném rejstříku nebo jiné 
zákonem upravené evidenci; sídlem organizační složky se rozumí adresa jejího 
umístění,  

2. u fyzické osoby místo jejího trvalého pobytu5), a jde-li o cizince, místo hlášeného 
pobytu6) v České republice; u osoby, která nemá hlášený ani trvalý pobyt v České 
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republice, místo jejího podnikání na území České republiky a v případě, že taková 
osoba na území České republiky nepodniká, avšak zaměstnává pro svou potřebu 
zaměstnance, místo výkonu práce těchto zaměstnanců,  

3. u organizační složky státu a služebního úřadu jejich sídlo stanovené zvláštním právním 
předpisem, popřípadě statutem nebo obdobným předpisem,   

d) mzdovou účtárnou útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd nebo platů 
zaměstnanců; je-li zaměstnavatelem stát, rozumí se mzdovou účtárnou útvar příslušné 
organizační složky státu, ve kterém je vedena evidence platů,   

e) započitatelným příjmem příjem, který se podle zvláštního právního předpisu1) zahrnuje 
do vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění,   

f) dosaženým příjmem započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnanci do kalendářního měsíce,   

g) zaměstnáním činnost zaměstnance pro zaměstnavatele, ze které mu plynou nebo by mohly 
plynout od zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by 
podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů podle právního předpisu 
upravujícího daně z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny,   

h) osobou samostatně výdělečně činnou fyzická osoba považovaná za osobu samostatně 
výdělečně činnou pro účely důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu7),   

i) samostatnou výdělečnou činností činnost považovaná za samostatnou výdělečnou činnost 
pro účely důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu, a to včetně 
spolupráce při výkonu samostatné výdělečné činnosti8),   

j) pojištěnou činností zaměstnání vykonávané za podmínek zakládajících účast na pojištění, 
samostatná výdělečná činnost, pokud se osoba samostatně výdělečně činná na základě 
výkonu této činnosti přihlásila k účasti na pojištění, a zaměstnání zahraničního 
zaměstnance, pokud se přihlásil k účasti na pojištění,   

k) podpůrčí dobou doba, po kterou má být podle tohoto zákona vyplácena dávka,   

l) sociální událostí, s níž tento zákon spojuje vznik nároku na dávku, vznik dočasné pracovní 
neschopnosti, nařízení karantény9), vznik potřeby ošetřování nebo péče o člena 
domácnosti, nástup na peněžitou pomoc v mateřství a převedení zaměstnankyně na jinou 
práci, výkon jiné práce zaměstnankyní, převedení státní zaměstnankyně na jiné služební 
místo nebo ustanovení příslušnice na jiné služební místo,   

m) porodem takové ukončení těhotenství, při kterém je do matriky narození zapsáno narození 
dítěte,   
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n) domáckým zaměstnancem zaměstnanci, kteří nepracují na pracovišti zaměstnavatele, ale 
podle dohodnutých podmínek vykonávají sjednané práce doma nebo na jiném místě 
a v pracovní době, kterou si sami rozvrhují,   

o) smluvním zaměstnancem zaměstnanec zaměstnavatele, jehož sídlo je na území státu, 
s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení (dále 
jen „zahraniční zaměstnavatel"), je-li činný v České republice u smluvního zaměstnavatele,   

p) smluvním zaměstnavatelem právnická nebo fyzická osoba, která má ve smyslu písmene c) 
sídlo na území České republiky a u níž jsou v České republice činní zaměstnanci 
zahraničního zaměstnavatele považovaní v České republice za smluvní zaměstnance, 
pokud podle smlouvy uzavřené se zahraničním zaměstnavatelem jsou příjmy smluvních 
zaměstnanců vypláceny smluvním zaměstnavatelem nebo jsou smluvním zaměstnavatelem 
uhrazovány zahraničnímu zaměstnavateli,   

q) zahraničním zaměstnancem zaměstnanec zahraničního zaměstnavatele, je-li činný v České 
republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele,   

r) státem, s nímž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, 
mimo těchto států též členské státy Evropské unie,  

s) členským státem Evropské unie též stát, který není členem Evropské unie, avšak aplikuje 
předpisy Evropské unie o koordinaci systémů sociálního zabezpečení10),   

t) mezinárodní smlouvou o sociálním zabezpečení smlouva o sociálním zabezpečení, která 
obsahuje ustanovení o používání právních předpisů při výdělečné činnosti na území 
druhého smluvního státu,   

u) (bez textu) 

v) domácností společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady 
na své potřeby,  

w) prací práce, pracovní nebo obdobná činnost, funkce nebo služba,   

x) dobou zaměstnání období od počátku výkonu činnosti zaměstnance pro zaměstnavatele 
do konce období, v němž tato činnost měla nebo mohla být vykonávána.  

 ____________________ 
1) Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.   
3) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 

pozdějších předpisů.   
4) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.   
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5) § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.   

6) § 93 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.   

7) § 9 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.   
8) § 9 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.   
9) § 2 odst. 6 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů.  
10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004. Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009. 
***** 
§ 19 

 (1) Pro účely § 18 odst. 4 až 6 se za vznik pojištění považuje  

a) u zaměstnance, který je pojištěn při výkonu zaměstnání malého rozsahu (§ 7 odst. 2) nebo 
zaměstnání na základě dohody o provedení práce (§ 7a odst. 2), nástup tohoto zaměstnance 
do zaměstnání, a to i když zaměstnání nezaložilo účast na pojištění v kalendářním měsíci, 
v němž zaměstnanec do zaměstnání nastoupil,   

b) u zaměstnanců propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence 
opětovný nástup zaměstnance do zaměstnání, které trvalo po dobu výkonu trestu odnětí 
svobody nebo zabezpečovací detence.  

  (2) U pojištěnce uvedeného v § 32 odst. 1 písm. d) a e) se rozhodné období zjišťuje 
ke dni prvního převzetí dítěte do péče; to platí i v případě, kdy pojištěnec převzal do péče 
totéž dítě opakovaně.  

  (3) U zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou 
pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní 
vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí 
peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný 
pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství; přitom se porovnávají denní vyměřovací 
základy před jejich úpravou podle § 21.   

 (4) Rozhodné období pro ošetřovné se u pojištěnce, který převzal ošetřování (péči) 
podle § 39 odst. 4 věty druhé místo jiného oprávněného, zjišťuje ke dni převzetí ošetřování 
(péče).   

 (5) U zaměstnankyně převedené na jinou práci nebo vykonávající jinou práci nebo 
převedené nebo ustanovené na jiné služební místo z důvodu těhotenství, mateřství nebo 
kojení se rozhodné období zjišťuje namísto ke dni vzniku sociální události ke dni převedení 
zahájení výkonu jiné práce nebo ke dni převedení nebo ustanovení, pokud je to pro ni 
výhodnější.   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAAYHX7YW)



108 

 

 (6) Jestliže v rozhodném období stanoveném podle § 18 odst. 4 a 5 nemá zaměstnanec 
vyměřovací základ nebo není-li v tomto rozhodném období alespoň 7 kalendářních dnů, jimiž 
se dělí vyměřovací základ, považuje se za denní vyměřovací základ jedna třicetina 
započitatelného příjmu, kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl v kalendářním měsíci, 
v němž vznikla sociální událost. Jde-li o zaměstnání malého rozsahu nebo o zaměstnání 
na základě dohody o provedení práce, považuje se v tomto případě za denní vyměřovací 
základ jedna třicetina vyměřovacího základu zaměstnance dosaženého v kalendářním měsíci, 
v němž vznikla sociální událost.   

 (7) Nelze-li rozhodné období stanovit podle § 18 odst. 6 proto, že nelze určit první 
předchozí kalendářní rok s vyměřovacím základem a alespoň 30 kalendářními dny, jimiž se 
dělí vyměřovací základ, považuje se za denní vyměřovací základ jedna třicetina 
započitatelného příjmu, kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl v kalendářním měsíci, 
v němž vznikla sociální událost. Ustanovení odstavce 6 věty druhé platí zde obdobně.   

 (8) Za vyměřovací základ zaměstnance se považují také příjmy, které se podle 
zvláštního právního předpisu20) zahrnují do vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové 
pojištění a které byly dosaženy při výkonu zaměstnání malého rozsahu nebo na základě 
dohody o provedení práce v těch kalendářních měsících rozhodného období, v nichž nebyl 
zaměstnanec při výkonu tohoto zaměstnání pojištěn; do počtu kalendářních dnů připadajících 
na rozhodné období se přitom započítávají i kalendářní dny připadající na tyto kalendářní 
měsíce.   

 (9) Jestliže v rozhodném období stanoveném podle § 18 odst. 3 nemá osoba 
samostatně výdělečně činná žádný měsíční základ, považuje se za denní vyměřovací základ 
denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí dávky z pojištění osoby samostatně 
výdělečně činné.   

 (10) Vznikne-li sociální událost v ochranné lhůtě, postupuje se při určení rozhodného 
období tak, jako by sociální událost vznikla v den, který bezprostředně následuje po dni, 
ve kterém skončilo pojištění.   

 (11) Denním vyměřovacím základem pro výpočet nemocenského osoby pečující nebo 
osoby v evidenci je jedna třicetina částky odměny náležející osobě pečující nebo osobě 
v evidenci naposledy za kalendářní měsíc předcházející měsíci, v němž jí dočasná pracovní 
neschopnost vznikla. Nenáležela-li osobě pečující nebo osobě v evidenci odměna za žádný 
z kalendářních měsíců před měsícem, v němž jí vznikla dočasná pracovní neschopnost, 
je jejím denním vyměřovacím základem pro výpočet nemocenského jedna třicetina částky 
odměny, která jí náležela za kalendářní měsíc, v němž jí dočasná pracovní neschopnost 
vznikla. Denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského při karanténě nařízené podle 
zvláštního právního předpisu a pro výpočet ostatních dávek nemocenského pojištění 
se u osoby pečující nebo osoby v evidenci stanoví obdobně.   
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 (12) Denní vyměřovací základ zahraničního zaměstnance se stanoví obdobným 
způsobem, jako se stanoví denní vyměřovací základ u osob samostatně výdělečně činných.   

 (13) Nemůže-li příslušný orgán nemocenského pojištění zjistit vyměřovací základy 
zaměstnance za jednotlivé kalendářní měsíce rozhodného období, považuje se za vyměřovací 
základ zaměstnance za jednotlivý kalendářní měsíc minimální mzda platná v kalendářním 
měsíci; to neplatí u zaměstnání malého rozsahu.   
____________________ 
20) § 5 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

***** 
§ 42 

 (1) Nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství má   

a) těhotná zaměstnankyně, která je převedena na vykonává jinou práci, protože práce, kterou 
předtím konala, je podle zvláštních právních předpisů32) zakázána těhotným ženám nebo 
podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře ohrožuje její těhotenství,   

b) zaměstnankyně, která je která v období do konce devátého měsíce po porodu převedena 
na vykonává jinou práci, protože práce, kterou předtím konala, je podle zvláštních 
právních předpisů32) zakázána matkám do konce devátého měsíce po porodu nebo podle 
rozhodnutí ošetřujícího lékaře ohrožuje její zdraví nebo mateřství,  

 c) zaměstnankyně, která kojí a je převedena na vykonává jinou práci, protože práce, kterou 
předtím konala, je podle zvláštních právních předpisů32) zakázána kojícím ženám nebo 
podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře ohrožuje její zdraví nebo schopnost kojení,   

d) těhotná příslušnice, příslušnice do konce devátého měsíce po porodu nebo příslušnice, 
která kojí, jestliže podle zvláštních právních předpisů33) byla odvolána z dosavadního 
služebního místa, neboť to vyžaduje její bezpečnost a ochrana zdraví při práci, a byla 
ustanovena na jiné služební místo,  

e) těhotná státní zaměstnankyně, státní zaměstnankyně do konce devátého měsíce 
po porodu nebo státní zaměstnankyně, která kojí, jestliže podle zvláštního právního 
předpisu80) byla převedena na služební místo, na kterém je služba pro ni vhodná, 
neboť konala službu, kterou nesmějí být tyto státní zaměstnankyně zaměstnány nebo 
která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřské poslání,  

pokud dosahuje bez svého zavinění nižšího započitatelného příjmu, než před tímto 
převedením na jinou práci nebo ustanovením výkonem jiné práce nebo před ustanovením 
nebo převedením na jiné služební místo. Ke snížení započitatelného příjmu z důvodu kratší 
pracovní doby nebo doby služby se nepřihlíží.   
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 (2) Nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství má za podmínek 
uvedených v odstavci 1 také těhotná zaměstnankyně nebo příslušnice činná v uměleckém 
oboru, která je převedena na vykonává jinou práci nebo ustanovena je ustanovena nebo 
převedena na jiné služební místo, protože z důvodu těhotenství nemůže veřejně vystupovat.   

 (3) Pro účely nároku na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se považuje 
za převedení na jinou práci nebo ustanovení výkon jiné práce nebo za ustanovení nebo 
převedení na jiné služební místo také úprava pracovních podmínek spočívající   

a) ve snížení množství požadované práce a pracovního tempa, popřípadě zproštění výkonu 
některých prací, kterým se odstraní příčiny, na základě kterých je taková práce zakázána 
těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu nebo kojícím ženám, nebo 
která ohrožuje těhotenství ženy, její zdraví, mateřství nebo kojení,   

b) v přeložení k výkonu práce do jiného místa nebo k převedení na jiné pracoviště v dočasné 
změně místa výkonu práce nebo pracoviště z důvodu, že práce na dosavadním pracovišti 
je zakázána těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu nebo kojícím 
ženám, nebo ohrožuje těhotenství ženy, její zdraví, mateřství nebo kojení,   

c) ve zproštění výkonu noční práce (služby v noci).  

  (4) Nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství nemá zaměstnankyně, 
pokud je   

a) činná na základě dohody o pracovní činnosti nebo na základě dohody o provedení práce,   

b) odsouzenou ve výkonu trestu odnětí svobody zařazenou do práce nebo je zařazena do práce 
ve výkonu zabezpečovací detence,   

c) účastna pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu,   

d) dobrovolnou pracovnicí pečovatelské služby,  

e) žákyní nebo studentkou, pokud zaměstnání spadá výlučně do období školních prázdnin 
nebo prázdnin, 

f) zahraničním zaměstnancem,  

g) členkou kolektivních orgánů právnické osoby uvedenou v § 5 písm. a) bodě 18.  

____________________ 
32) § 37 odst. 1 písm. b) a § 153 zákoníku práce.   

§ 100 služebního zákona.   
Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány 
těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu 
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a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu 
přípravy na povolání.   

32) § 41 odst. 1 písm. b) a § 239 zákoníku práce.  
Vyhláška č. 180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným 
zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám 
do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány 
mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci 
výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných 
pracích a pracovištích). 

33) § 25 odst. 3 a 6 a § 85 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb.   
§ 41 odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb.   
Vyhláška č. 432/2004 Sb., kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným 
příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí. 

80) § 61 odst. 2 písm. b) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. 

§ 43 

 (1) Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se vyplácí za kalendářní dny, 
v nichž trvalo převedení na jinou práci trval výkon jiné práce nebo trvalo převedení nebo 
ustanovení na jiné služební místo. Těhotné zaměstnankyni nebo příslušnici se vyrovnávací 
příspěvek v těhotenství a mateřství vyplácí nejdéle do počátku šestého týdne před 
očekávaným dnem porodu.   

 (2) Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se nevyplácí za kalendářní dny, 
ve kterých zaměstnankyně nebo příslušnice   

a) byla dočasně práce neschopnou nebo jí byla nařízena karanténa,   

b) ošetřovala dítě mladší 10 let nebo o ně pečovala nebo ošetřovala jiného člena domácnosti 
z důvodů uvedených v § 39 odst. 1,   

c) měla pracovní volno bez náhrady příjmu nebo služební volno, za které nebyl poskytnut 
služební příjem nebo služební plat,   

d) měla neomluvenou nepřítomnost v práci, a to i po část kalendářního dne,   

e) byla účastnicí stávky,   

f) byla na mateřské nebo rodičovské dovolené. 

§ 44 

 (1) Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se stanoví jako rozdíl mezi 
denním vyměřovacím základem zjištěným ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci 
nebo ustanovení příslušnice na jiné služební místo , v němž zaměstnankyně započala výkon 
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jiné práce nebo byla převedena na jiné služební místo nebo příslušnice byla ustanovena 
na jiné služební místo, a průměrem jejích započitatelných příjmů připadajícím na jeden 
kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto započetí výkonu jiné práce, 
převedení nebo ustanovení.   

 (2) Průměr započitatelných příjmů podle odstavce 1 se zjistí tak, že se dosažený příjem 
za jednotlivý kalendářní měsíc vydělí počtem kalendářních dnů v tomto měsíci, s výjimkou 
dnů uvedených v § 43 odst. 2.   

 (3) Podle odstavců 1 a 2 se postupuje i v případě, že k převedení na jinou práci nebo 
ustanovení výkonu jiné práce nebo k převedení nebo ustanovení na jiné služební místo 
nebo ke skončení tohoto výkonu jiné práce, převedení nebo ustanovení došlo v průběhu 
kalendářního měsíce. 

***** 
§ 73 

 (1) Poskytovatel pracovnělékařských služeb rozhodne o tom, že jsou dány důvody 
uvedené v § 42 odst. 1 pro převedení výkon jiné práce nebo pro převedení nebo 
ustanovení na jiné služební místo těhotné pojištěnky, pojištěnky do konce devátého měsíce 
po porodu nebo pojištěnky, která kojí, na jinou práci nebo jiné služební místo, jestliže 
vyšetřením zjistí tyto důvody; rozhodnutí vydá na předepsaném tiskopisu.   

 (2) Nezjistí-li poskytovatel pracovnělékařských služeb při vyšetření důvody 
k rozhodnutí podle odstavce 1, avšak pojištěnka požaduje vydání tohoto rozhodnutí, vydá 
rozhodnutí o tom, že dosavadní práce nebo činnost vyplývající ze služebního zařazení nebo 
funkce, do níž byla ustanovena, neohrožuje její těhotenství, zdraví nebo mateřství do konce 
devátého měsíce po porodu nebo schopnost kojení; na toto rozhodnutí a na další postup 
se použije zvláštní právní předpis38) o poskytování zdravotních služeb.  

____________________ 
38) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon  
      o zdravotních službách). 

***** 

§ 97 

 (1) Zaměstnavatel je povinen přijímat žádosti svých zaměstnaných osob o dávky 
a další podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu a neprodleně je 
spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předávat okresní správě sociálního zabezpečení; 
okresní správě sociálního zabezpečení je povinen neprodleně oznamovat též všechny 
skutečnosti, které mohou mít vliv na výplatu těchto dávek. Je-li u zaměstnance nařízen výkon 
rozhodnutí srážkami ze mzdy, je zaměstnavatel povinen spolu s údaji potřebnými pro výpočet 
dávek předat okresní správě sociálního zabezpečení podklady pro provádění srážek z dávek 
nemocenského pojištění; těmito podklady se rozumí kopie usnesení o nařízení výkonu 
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rozhodnutí, sdělení výše dosud provedených srážek a sdělení, jaká část základní částky73) 
nemá být okresní správou sociálního zabezpečení srážena74). Pokud zaměstnavatel již předal 
okresní správě sociálního zabezpečení údaje potřebné pro výpočet dávek a důvod pro 
poskytování dávky nemocenského pojištění nadále trvá, je povinen předat okresní správě 
sociálního zabezpečení podklady pro provádění srážek z dávek nemocenského pojištění bez 
zbytečného odkladu. Údaje potřebné pro výpočet dávek se předávají na předepsaném 
tiskopisu; těmito údaji se rozumí vyměřovací základy pro pojistné na důchodové pojištění 
uvedené v § 18 odst. 2 a vyloučené dny uvedené v § 18 odst. 7. Plátce odměny pěstouna, která 
osobě pečující a osobě v evidenci náleží podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, 
oznamuje na předepsaném tiskopisu pro účely výpočtu dávek měsíční výši této odměny, která 
osobě pečující a osobě v evidenci náležela za kalendářní měsíc předcházející kalendářnímu 
měsíci, v němž u něj vznikla sociální událost, popřípadě za kalendářní měsíc, v němž u něj 
vznikla sociální událost. Zaměstnavatel je dále povinen předávat okresní správě sociálního 
zabezpečení nejpozději v následující pracovní den po dni, který je určen pro výplatu mezd 
a platů, údaje potřebné podle § 44 pro stanovení výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství 
a mateřství, a to za ty kalendářní měsíce, v nichž aspoň po část trvalo převedení trval výkon 
jiné práce nebo trvalo převedení nebo ustanovení na jiné služební místo podle § 42 
odst. 1 až 3; těmito údaji se rozumí započitatelný příjem za kalendářní měsíc, v němž trvalo 
toto převedení trval výkon této jiné práce nebo trvalo toto převedení nebo ustanovení 
aspoň po jeho část, a počet dnů uvedený v § 43 odst. 2.  

 (2) Povinnosti uvedené v odstavci 1 větě první až čtvrté jsou právnické nebo fyzické 
osoby, které již nejsou vedeny v registru zaměstnavatelů, povinny plnit též v případě žádostí 
osob, které byly zaměstnanými osobami a nárok na dávku uplatňují v ochranné lhůtě.  

____________________ 
73) § 278 občanského soudního řádu. 
74) § 293 odst. 4 a 5 občanského soudního řádu. 
 

***** 
§ 109 

 (1) Dávka se vyplácí na základě písemné žádosti podepsané fyzickou osobou, která 
uplatňuje nárok na dávku a její výplatu; žádost o ošetřovné v případě převzetí ošetřování 
(péče) musí být podepsána též zaměstnancem, od něhož se ošetřování (péče) přebírá. Je-li 
předepsán pro žádost tiskopis, musí být žádost podána na tomto tiskopisu.   

 (2) Žádost o výplatu dávky se podává   

a) u zaměstnavatele, jde-li o zaměstnané osoby, s výjimkou zahraničních zaměstnanců,   

b) u okresní správy sociálního zabezpečení, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné, 
o osoby, které byly zaměstnanými osobami, pokud jim vznikl nárok na dávku v ochranné 
lhůtě a jejich bývalý zaměstnavatel zanikl, a o zahraniční zaměstnance,   
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c) u služebního útvaru, jde-li o příslušníky,   

d) u věznice nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence, jde-li o odsouzené osoby,   

e) podle písmen a) až d), vznikl-li nárok na dávku v ochranné lhůtě nebo uplatňují-li nárok 
na výplatu dávky v případě úmrtí pojištěnce osoby uvedené v § 51 odst. 1.  

  (3) Nárok na výplatu nemocenského se uplatňuje  

a) při dočasné pracovní neschopnosti na předepsaném tiskopise rozhodnutím ošetřujícího 
lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Pro výplatu nemocenského za určité 
období je třeba osvědčit trvání dočasné pracovní neschopnosti, a to potvrzením ošetřujícího 
lékaře na předepsaném tiskopise o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo rozhodnutím 
ošetřujícího lékaře nebo orgánu nemocenského pojištění o ukončení dočasné pracovní 
neschopnosti,   

b) při karanténě potvrzením příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nebo ošetřujícího 
lékaře na předepsaném tiskopise o nařízení karantény. Pro výplatu nemocenského za určité 
období je třeba osvědčit trvání karantény, a to potvrzením příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví nebo ošetřujícího lékaře na předepsaném tiskopise o trvání nebo ukončení 
karantény.  

  (4) Nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství uplatňuje   

a) těhotná pojištěnka nebo pojištěnka, která porodila dítě, potvrzením ošetřujícího lékaře 
o očekávaném nebo skutečném dni porodu na předepsaném tiskopise,   

b) pojištěnec v případech uvedených v § 32 odst. 1 písm. b) až e) na předepsaném tiskopise. 
Pro výplatu peněžité pomoci v mateřství v těchto případech je dále třeba osvědčit potřebné 
skutečnosti, a to  

1. rozhodnutím příslušného orgánu (§ 38) o svěření dítěte pojištěnci do péče nahrazující 
péči rodičů,  

2. písemnou dohodou podle § 32 odst. 1 písm. e), nebo  

3. lékařským posudkem52) ošetřujícího lékaře matky dítěte na předepsaném tiskopise 
o tom, že matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé 
onemocnění; to neplatí, pokud jí bylo vystaveno rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní 
neschopnosti z důvodů uvedených v § 57 odst. 1 písm. e).  

  (5) Nárok na výplatu ošetřovného se uplatňuje  

a) v případech uvedených v § 39 odst. 1 písm. a) a v případě uvedeném v § 39 odst. 1 písm. b) 
bodě 3 z důvodu, že osoba, která o dítě jinak pečuje, onemocněla nebo porodila, 
rozhodnutím ošetřujícího lékaře o vzniku potřeby ošetřování na předepsaném tiskopise. 
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Pro výplatu ošetřovného je třeba osvědčit trvání potřeby ošetřování, a to potvrzením 
ošetřujícího lékaře na předepsaném tiskopise o trvání potřeby ošetřování nebo rozhodnutím 
ošetřujícího lékaře o ukončení potřeby ošetřování na předepsaném tiskopise. Stavění běhu 
podpůrčí doby podle § 40 odst. 3 se prokazuje potvrzením poskytovatele zdravotních 
služeb o přijetí k poskytování lůžkové péče a o ukončení hospitalizace,   

b) v případech uvedených v § 39 odst. 1 písm. b) bodě 1 na předepsaném tiskopise 
potvrzením školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, jiného obdobného 
zařízení pro děti, v jehož péči dítě jinak je, nebo školy, jejímž je žákem, o jejich uzavření 
na základě nařízení příslušných orgánů. Pro výplatu ošetřovného je třeba osvědčit 
na předepsaném tiskopise trvání nebo ukončení tohoto uzavření,   

c) v případech uvedených v § 39 odst. 1 písm. b) bodě 2 a v případě uvedeném v § 39 odst. 1 
písm. b) bodu 3 z důvodu, že osobě, která o dítě pečuje, byla nařízena karanténa, 
potvrzením orgánu ochrany veřejného zdraví nebo ošetřujícího lékaře na předepsaném 
tiskopise o nařízení karantény. Pro výplatu ošetřovného je třeba osvědčit trvání karantény, 
a to předložením potvrzení příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nebo ošetřujícího 
lékaře na předepsaném tiskopise o trvání nebo ukončení karantény,   

d) v případě převzetí ošetřování (péče) podle písmen a) až c) s tím, že na předepsaném 
tiskopisu musí být uvedeno, kdy vznikla potřeba ošetřování (péče), od kterého dne dochází 
k tomuto převzetí, a údaje o zaměstnanci, od něhož se ošetřování (péče) přebírá.  

  (6) Nárok na výplatu vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství se uplatňuje  

a) potvrzením zaměstnavatele na předepsaném tiskopise o tom, že pojištěnka byla převedena 
na jinou práci vykonávala jinou práci nebo byla převedena na jiné služební místo, 
protože práce, kterou předtím konala, je podle zvláštních právních předpisů zakázána 
těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu nebo kojícím ženám; 
to platí obdobně, jedná-li se o příslušnici, která byla odvolána z dosavadního služebního 
místa, protože při výkonu služby vykonávala činnosti, které jsou zakázány těhotným 
ženám, ženám do konce devátého měsíce po porodu a ženám, které kojí,   

b) rozhodnutím ošetřujícího lékaře na předepsaném tiskopise o potřebě převedení pojištěnky 
na jinou práci výkonu jiné práce pojištěnkou nebo převedení nebo ustanovení 
pojištěnky na jiné služební místo z důvodu, že práce, kterou předtím konala, ohrožuje její 
těhotenství, zdraví, mateřství nebo schopnost kojení; to platí obdobně pro příslušnici 
odvolanou z výkonu služby.  

Pro výplatu vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství je třeba osvědčit potřebné 
skutečnosti, a to potvrzením zaměstnavatele na předepsaném tiskopisu, v němž je uveden den, 
kdy došlo k převedení pojištěnky na jinou práci nebo na jiné služební místo započetí výkonu 
jiné práce pojištěnkou nebo k převedení nebo ustanovení na jiné služební místo, 
dosavadní práce (služební místo) a práce (služební místo), na kterou byla pojištěnka 
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převedena, důvod převedení a den, kdy bylo převedení ukončeno kterou započala pojištěnka 
vykonávat nebo na kterou byla převedena nebo ustanovena, důvod výkonu jiné práce 
nebo převedení nebo ustanovení a den, kdy došlo k ukončení výkonu jiné práce nebo 
převedení nebo ustanovení. Pro výplatu vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství 
za jednotlivé kalendářní měsíce je dále třeba osvědčit výši započitatelného příjmu a počet dnů 
uvedený v § 43 odst. 2, a to potvrzením zaměstnavatele (§ 97 odst. 1 věta čtvrtá).  

 (7) Pro účely uplatňování nároků na dávky se za předepsané tiskopisy považují též 
tiskopisy vydané na základě mezinárodních smluv a tiskopisy využívané pro koordinaci 
sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie.  

 ____________________  
52) § 77 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

Zákon č. 294/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 

pozdějších předpisů 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví podle čl. I bodu 1 může být 
vykonávána pouze v období ode dne účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2013. 
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