
 

ZÁKON 

ze dne ………..2015 

 

kterým se mění zákon  č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

 

Čl. I 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 

181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., 

nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 

126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., 

zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 

Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 

180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., 

zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 

Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 

396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., 

zákona č. 101/2014 Sb., zákona č.  182/2014 Sb., zákona č.  250/2014 Sb., a zákona č.  

328/2014 Sb. se mění takto: 

 

 

1. V § 192 odst. 1 se slova na konci věty druhé „náhrada mzdy nebo platu nepřísluší za první 

3 takovéto dny dočasné pracovní neschopnosti, nejvýše však za prvních 24 

neodpracovaných hodin z rozvržených směn“ zrušují. 

 

2. V § 370 odst. 1 se věta druhá zrušuje. 

 

 

Čl. II  

Přechodné ustanovení  

1. Náhrada mzdy nebo platu v době dočasné neschopnosti přísluší zaměstnanci po dobu 

stanovenou právními předpisy účinnými ke dni 31. prosince kalendářního roku, ve kterém 

tento zákon vstoupil v platnost, vznikla-li tato neschopnost před 1. lednem kalendářního roku 

následujícího po jeho vyhlášení a trvá-li tato neschopnost po 31. prosinci kalendářního roku, 

ve kterém tento zákon vstoupil v platnost. 

 

 

Účinnost 

 

Čl. III 

 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního roku následujícího po jeho 

vyhlášení. 
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