
VI. 

Rozdílová tabulka k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené 

mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění 

nařízení vlády č. 353/2008 Sb.  

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení (část, §, 

odst., písm., apod.) 
Obsah Celex č. 

Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

§ 19a 
Na pracovní dobu, dobu odpočinku a 

bezpečnostní přestávku člena osádky 

autobusu v linkové osobní dopravě se 

použijí ustanovení § 16 až 19. 

32003L0088 Čl. 3 

Čl. 5 

Čl. 20 odst. 1 

 

Článek 3 

Denní odpočinek 

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby každý pracovník měl nárok na 

minimální denní odpočinek po dobu 11 po sobě jdoucích hodin během 24 hodin. 

Článek 5 

Týdenní doba odpočinku 

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby za každé období sedmi dnů měl každý 

pracovník nárok na minimální nepřetržitý odpočinek v délce 24 hodin a navíc 

jedenáctihodinový denní odpočinek stanovený v článku 3. 

Je-li to zdůvodněno objektivními, technickými nebo organizačními podmínkami, 

může být uplatňována minimální doba odpočinku v délce 24 hodin.  

Článek 20 

1. Články 3, 4, 5 a 8 se nevztahují na mobilní pracovníky. 

Členské státy však přijmou nezbytná opatření, aby mobilní pracovníci měli nárok na 

dostatečný odpočinek, kromě případů uvedených v čl. 17 odst. 3 písm. f) a g). 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32003L0088 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech 

úpravy pracovní doby 
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Celex: 32003L0088 Lhůta pro implementaci 2. 8. 2004 Úřední věstník                     L 299 2003 Gestor MPSV Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Radana Gogová, 21. 9. 2016 

Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003, o některých aspektech 

úpravy pracovní doby 

Schválil    (jméno+datum): Doc. JUDr. P. Hůrka, Ph.D.  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

Článek 1,  

odst. 1 

1.  Tato směrnice stanoví minimální požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví pro úpravu pracovní doby. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice – jedná se o úvodní ustanovení NT  

Článek 1,  

odst. 2 (a) 

2. Tato směrnice se vztahuje na:  

(a) minimální doby denního odpočinku, odpočinku v týdnu a 

dovolenou za kalendářní rok, na přestávky  a maximální týdenní 

pracovní dobu. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice  - jedná se o úvodní ustanovení NT  

Článek 1,  

odst.  2 (b) 

(b) některé aspekty noční práce, práce na směny a rozvržení  

práce a pracovní doby 

  Nerelevantní z hlediska transpozice  - jedná se o úvodní ustanovení NT  

Článek 1, 

odst.  3   

 

Tato směrnice se vztahuje na všechna odvětví činnosti, veřejná i 

soukromá, ve smyslu článku 2 směrnice 89/391/EHS, aniž jsou 

dotčeny články 14 , 17, 18 a 19 této směrnice.  

 

Aniž je dotčen čl. 2 bod 8, nevztahuje se tato směrnice na 

námořníky, jak jsou definováni ve směrnici 1999/63/ES.  

  Nerelevantní z hlediska transpozice  - jedná se o úvodní ustanovení NT  

Článek 1,  

odst.  4 

 

Ustanovení směrnice 89/391/EHS jsou plně použitelná na otázky 

uvedené v odstavci 2, aniž jsou dotčena přísnější nebo zvláštní 

ustanovení obsažená v této směrnici. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice  - jedná se o úvodní ustanovení NT  

Článek 2, 

odst. 1 

Pro účely této směrnice se rozumí:  

 

1. „pracovní dobou“ rozumí jakákoli doba, během níž pracovník 

pracuje, je k dispozici zaměstnavateli a vykonává svoji činnost 

nebo povinnosti, v souladu s vnitrostátními právními předpisy 

nebo zvyklostmi; 

262/2006 

 

 

 

 
8456 

§ 78 odst. 1 

písm. a) 

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, 

PT  

Článek 2, 

odst. 2 

2. „dobou odpočinku“ rozumí každá doba, která není pracovní 

dobou; 

262/2006 

 
 8456 

§ 78 odst. 1 

písm. b) 

b) dobou odpočinku doba, která není pracovní dobou PT  

Článek 2, 

odst. 3 

3. „noční dobou“ rozumí každá doba nejméně sedmi hodin, 

vymezená vnitrostátními právními předpisy, která ve všech 

případech musí zahrnovat dobu mezi půlnocí a pátou hodinou 

ranní; 

262/2006 

ve znění 

365/2011 
 8456 

§ 78 odst. 1 

písm. j) 

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

6. hodinou, 
PT  

Článek 2, 

odst. 4 (a) 
nočním pracovníkem: 

a) jednak každý pracovník, který během noční doby pracuje 

nejméně tři hodiny své běžné denní pracovní doby; a 

262/2006 

ve znění  

365/2011 
8456 

§ 78 odst. 1 

písm. k) 

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, 

PT  

Článek 2, 

odst. 4 (b) 

b) jednak každý pracovník, který pravděpodobně odpracuje 

během noční doby určitou část své roční pracovní doby, 

vymezené podle volby dotyčného členského státu 

i) buď vnitrostátními právními předpisy po konzultaci se 

  Toto ustanovení nebylo transponováno, jelikož v ČR neexistuje právní 

institut roční pracovní doby, limit pracovní doby je stanoven na týden.  

NT  
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úpravy pracovní doby 

Schválil    (jméno+datum): Doc. JUDr. P. Hůrka, Ph.D.  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

sociálními partnery; nebo 

ii) kolektivními smlouvami nebo dohodami uzavřenými mezi 

sociálními partnery na vnitrostátní nebo regionální úrovni; 

Článek 2, 

odst. 5 
 “prací na směny” každý způsob organizace práce ve 

směnách, při kterém pracovníci jeden druhého střídají na 

stejných pracovištích podle určitého rozvrhu, včetně 

střídajících se turnusů, a který může být nepřetržitý nebo 

přerušovaný, což představuje pro pracovníky nutnost 

pracovat v různou dobu během určitého období dnů nebo 

týdnů; 

262/2006   § 78 odst. 

1 písm. c) 

c) směnou část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je 

zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu 

pracovních směn odpracovat, 

 

PT  

  262/2006 § 78 odst. 1 

písm. d) 

d) dvousměnným pracovním režimem režim práce, v němž se 

zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 2 směnách v rámci 24 

hodin po sobě jdoucích 

 

  

  262/2006 § 78 odst. 1 

písm. e) 

e) třísměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci 

vzájemně pravidelně střídají ve 3 směnách v rámci 24 hodin po sobě 

jdoucích 

 

  

  262/2006 § 78 odst. 1 

písm. f) 

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 jdoucích 

 

  

  262/2006 § 78 odst. 1 

písm. g) 

g) nepřetržitým provozem provoz, který vyžaduje výkon práce 24 hodin 

denně po 7 dnů v týdnu 

 

  

  8456    6. 

Článek 2, 

odst. 6 
 “ pracovníkem na směny” každý pracovník, jehož rozvrh práce 

zahrnuje práci na směny; 

262/2006 § 78 odst. 1 

písm. d)  

d) dvousměnným pracovním režimem režim práce, v němž se 

zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 2 směnách v rámci 24 

hodin po sobě jdoucích 

 

PT 1. 

  
262/2006 § 78 odst. 1 

písm. e) 

e) třísměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci 

vzájemně pravidelně střídají ve 3 směnách v rámci 24 hodin po sobě 

jdoucích 

 

  

  
262/2006 § 78 odst. 1 

písm. f) 

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 jdoucích 

 

  

  8456    6. 

Článek 2, 

odst. 7 
„mobilním pracovníkem“  každý pracovník zaměstnaný jako člen 

  Transpozice tohoto ustanovení nebyla do ČR provedena, jelikož 

pracovněprávní předpisy v oblasti pracovní doby a doby odpočinku se 

NT  
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posádky v podniku, který provozuje služby v osobní dopravě 

nebo přepravě zboží po pozemních komunikacích, letecky nebo 

po vnitrozemských vodních cestách; 

obecně vztahují na všechny zaměstnance, není nutné je kazuisticky 

rozdělovat na další podskupiny.  

Článek 2, 

odst. 8 
„prací na moři“  práce vykonávaná hlavně na zařízeních 

nebo z něj (včetně vrtných zařízení), spojená přímo nebo 

nepřímo s průzkumem, těžbou nebo dobýváním 

nerostných zdrojů, včetně uhlovodíků, a potápěním 

v souvislosti s takovými činnostmi prováděném ze 

zařízení na moři nebo z plavidla;  

  ČR netransponovala uvedené specifické ustanovení, jelikož nemá 

specifickou úpravu pracovního režimu na moři. Na zaměstnance, kteří 

by vykonávali práci na moři, se bude vztahovat obecná úprava pracovní 

doby a doby odpočinku v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

NT  

Článek 2, 

odst. 9 
„dostatečným odpočinkem“ skutečnost, že pracovníci 

mají pravidelné doby odpočinku jejichž trvání je 

vyjádřeno v jednotkách času, a které jsou dostatečně 

dlouhé a souvislé, aby zajistily, že v důsledku únavy 

nebo jiného nepravidelného rozvržení práce nedojde 

k jejich zranění nebo zranění dalších pracovníků nebo 

ostatních osob, ani ke krátkodobému nebo 

dlouhodobému poškození zdraví. 

 

262/2006 

ve znění  

362/2007 

155/2013 

§ 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. 

 

(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, 

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. 

PT 2. 

5. 

 
 

262/2006 

ve znění  

362/2007 

§ 90a Odpočinek mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny, 

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. 

  

 
 

262/2006 

ve znění 

362/2007 

365/2011 

§ 92 (1) Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby 

zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 35 

hodin. Nepřetržitý odpočinek v týdnu nesmí činit u mladistvého 

zaměstnance méně než 48 hodin. 
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Poznámka 

 

(2) Jestliže to umožňuje provoz zaměstnavatele, stanoví 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 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, 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. 

 
 

8456    6. 

Článek 3 
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby každý 

pracovník měl nárok na minimální denní odpočinek po dobu 

11 po sobě jdoucích hodin během 24 hodin. 

262/2006 

ve znění 

155/2013   

§ 90 odst. 1  (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. 

PT  

 
 

8456    6. 

 
 

8464     

Článek 4 
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby měl při 

pracovní době delší než šest hodin každý pracovník nárok na 

přestávku na odpočinek, jejíž podrobnosti, včetně délky a 

podmínek pro její přiznání, stanoví kolektivní smlouvy nebo 

dohody uzavřené mezi sociálními partnery, nebo nejsou-li 

takové dohody uzavřeny, vnitrostátní právní předpisy. 

262/2006 

 

 

 

 

 
 

8456  

§ 88 odst. 1 (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. 

 

PT  

Článek 5 
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby za každé 

období sedmi dnů měl každý pracovník nárok na minimální 

nepřetržitý odpočinek v délce 24 hodin a navíc 

jedenáctihodinový denní odpočinek stanovený v článku 3. 

262/2006 

ve znění 

365/2011  

§ 92 odst. 1  (1) Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby 

zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 35 

hodin. Nepřetržitý odpočinek v týdnu nesmí činit u mladistvého 

zaměstnance méně než 48 hodin. 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

 Je-li to zdůvodněno objektivními, technickými nebo 

organizačními podmínkami, může být uplatňována minimální 

doba odpočinku v délce 24 hodin 

262/2006 § 92 odst. 3 (3) V případech uvedených v § 90 odst. 2  

 

{(a) v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní 

době a při práci přesčas, 

 

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.} 

 

a u technologických procesů, které nemohou být přerušeny, může 

zaměstnavatel rozvrhnout pracovní dobu zaměstnanců starších 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. 

 

 

PT 5. 

  8456    6. 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

  8464     

Článek 6 (a) 
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby v souladu s 

potřebou chránit bezpečnost a zdraví pracovníků 

a) byla délka týdenní pracovní doby omezena právními a 

správními předpisy nebo  kolektivními smlouvami nebo 

dohodami mezi sociálními partnery; 

 

262/2006 

ve znění 

365/2011  

§ 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 a na báňských pracovištích geologického průzkumu 37,5 

hodiny týdně, 

  

b) s třísměnným a 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. Zkrácení stanovené týdenní pracovní 

doby podle věty první nesmí však provést zaměstnavatel uvedený v § 

109 odst. 3. 

PT  

 
 

8456    6. 

Článek 6 (b) 
b) nepřekračovala průměrná délka pracovní doby pro každé 

období sedmi dnů včetně přesčasů 48 hodin.   

262/2006 

ve znění 

365/2011 

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

PT  
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Poznámka 

 

  262/2006 § 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, 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 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. 
 

  

  8456    6. 

Článek 7, 

odst. 1 
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby měl každý 

pracovník nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok v 

trvání nejméně čtyř týdnů v souladu s podmínkami pro získání a 

přiznávání této dovolené stanovenými vnitrostátními právními 

předpisy nebo zvyklostmi. 

 

262/2006 § 213 odst. 1 

až 3 

(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 pracovníků 47) a akademických 

pracovníků vysokých škol 72) činí 8 týdnů v kalendářním roce. 

 

PT  

 
 

8456    6. 

Článek 7, 

odst. 2 
 Minimální dobu placené dovolené za kalendářní rok nelze 

nahradit finanční náhradou, s výjimkou případů ukončení 

262/2006 

ve znění 

365/2011  

§ 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 

PT  
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písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

pracovního poměru. 

 

brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní 

důvody. 

  

(2) Nemůže-li být dovolená vyčerpána podle odstavce 1, je 

zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána 

nejpozději do konce následujícího kalendářního roku, není-li v odstavci 

4 stanoveno jinak. 

  

(3) 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) 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. 

 

  262/2006 

ve znění 

365/2011 

§ 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. 
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Poznámka 

 

Článek 8, (a) 
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby: 

a) běžná pracovní doba pro noční pracovníky nepřesahovala 

v průměru osm hodin za 24 hodin; 

 

262/2006 

 

 

 

 

8456 

  

§ 94 odst. 1 
 

(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. 

PT  

Článek 8, (b) b) noční pracovníci, jejichž práce je spojena se zvláštními 

riziky nebo těžkou fyzickou nebo duševní námahou, 

nepracovali více než osm hodin za období 24 hodin, během 

kterého vykonávají noční práci. 

Pro tyto účely písmene b) vymezují práci spojenou se zvláštními 

riziky nebo těžkou fyzickou nebo duševní námahu vnitrostátní 

právní předpisy nebo zvyklosti nebo kolektivní smlouvy či 

dohody uzavřené mezi sociálními partnery, s přihlédnutím ke 

zvláštním účinkům a rizikům spojeným s noční prací.  

  Vzhledem k transpozice ustanovení čl. 8 písm. a), které se vztahuje 

obecně na všechny zaměstnance pracujícího v noci bez ohledu na 

pracovní prostředí, ve kterém pracují, je transpozice tohoto ustanovení 

nadbytečná. 

NT 3. 

Článek 9, 

odst. 1 (a) 
Členské státy přijmou nezbytná opatření , aby 

noční pracovníci měli nárok na bezplatné posouzení svého 

zdravotního stavu před zařazením na noční práci a poté v 

pravidelných odstupech; 

262/2006 

ve znění 

362/2007 

375/2011  

§ 94 odst. 2 (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. 

PT  

  7846 

8456 

    

Článek 9, 

odst. 1 (b) 
noční pracovníci trpící zdravotními obtížemi, které byly uznány 

jako obtíže spojené s výkonem noční práce, byli převedeni, 

kdykoliv je to možné, na práci ve dne, pro kterou mají 

předpoklady. 

262/2006 

ve znění  

362/2007 

375/2011  

§ 41 odst. 1 

písm. f) 

(1) Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci,  

 

f) je-li zaměstnanec pracující v noci na základě lékařského posudku 

vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb uznán 

nezpůsobilým pro noční práci, 

PT  

 
 

8456    6. 

Článek 9, 

odst. 2 
Bezplatné posouzení zdravotního stavu uvedené v odstavci 1 

písm. a) musí zachovávat lékařské tajemství. 

372/2011 § 51  Zachování mlčenlivosti v souvislosti se zdravotními službami 

 

(1) Poskytovatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, 

o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

 
  

(2) Za porušení povinné mlčenlivosti se nepovažuje 

  

a) předávání informací nezbytných pro zajištění návaznosti 

poskytovaných zdravotních služeb, 

  

b) sdělování údajů nebo jiných skutečností, je-li poskytovatel zproštěn 

pacientem, popřípadě zákonným zástupcem pacienta, mlčenlivosti a 

sděluje-li údaje nebo tyto skutečnosti v rozsahu zproštění, 

  

c) sdělování, popřípadě oznamování údajů nebo jiných skutečností podle 

tohoto zákona nebo jiných právních předpisů, pokud z tohoto zákona 

nebo jiných právních předpisů vyplývá, že údaje nebo skutečnosti lze 

sdělit bez souhlasu pacienta, 

  

d) sdělování údajů nebo jiných skutečností pro potřeby trestního řízení 

způsobem stanoveným právními předpisy upravujícími trestní řízení; za 

porušení povinné mlčenlivosti se rovněž nepovažuje sdělování údajů 

nebo jiných skutečností při plnění zákonem uložené povinnosti překazit 

nebo oznámit spáchání trestného činu. 

  

(3) Za porušení povinné mlčenlivosti se dále nepovažuje sdělování údajů 

nebo jiných skutečností poskytovatelem v nezbytném rozsahu pro 

ochranu vlastních práv v trestním řízení, občanskoprávním řízení, 

rozhodčím řízení a ve správním řízení nebo sdělování skutečností soudu 

nebo jinému orgánu, je-li předmětem řízení před soudem nebo jiným 

orgánem spor mezi poskytovatelem, popřípadě jeho zaměstnancem, a 

pacientem nebo jinou osobou uplatňující práva na náhradu škody nebo 

ochranu osobnosti v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb; v 

této souvislosti je poskytovatel oprávněn předat soudnímu znalci, 

znaleckému ústavu, komoře nebo odborníkovi, kterého si zvolí, též kopii 

zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi za účelem vypracování 

znaleckého nebo odborného posudku vyžádaného obhajobou, nebo 

účastníkem v občanském soudním řízení. To platí obdobně pro 

sdělování údajů nebo jiných skutečností pro osobu uvedenou v § 64 

odst. 1. 

  

(4) Za porušení povinné mlčenlivosti se též nepovažuje sdělování údajů 

nebo jiných skutečností zdravotnickým pracovníkem, který je členem 

komory, v nezbytném rozsahu pro účely řízení prováděných orgány 

komory. 

  

(5) Povinná mlčenlivost podle odstavce 1 platí též pro 
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Poznámka 

 

a) zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky, a to v souvislosti 

s výkonem jejich povolání, 

b) zdravotnické pracovníky nebo jiné odborné pracovníky, kteří již 

nevykonávají své povolání, a informace získali v souvislosti s bývalým 

výkonem povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného 

pracovníka nebo zaměstnání při poskytování zdravotních služeb, 

c) osoby získávající způsobilost k výkonu povolání zdravotnického 

pracovníka nebo jiného odborného pracovníka, 

d) osoby uvedené v § 65 odst. 2 nahlížející bez souhlasu pacienta do 

zdravotnické dokumentace o něm vedené, 

e) členy odborných komisí podle zákona o specifických zdravotních 

službách, 

f) osoby uvedené v § 46 odst. 1 písm. g), 

g) další osoby, které v souvislosti se svou činností vykonávanou na 

základě jiných právních předpisů zjistí informace o zdravotním stavu 

pacienta nebo informace s tím související. 

  258/2000 

ve znění  

320/2002 

274/2003 

253/2005 

381/2005 

375/2011 

267/2015 

§ 89 odst. 1 (1) Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví jsou povinni 

zachovávat mlčenlivost o individuálních údajích vztahujících se k 

fyzickým osobám a o obchodním tajemství, o kterých se při postupu 

podle tohoto zákona, přímo použitelných předpisů Evropské unie, 

zvláštního právního předpisu upravujícího ochranu zdraví při práci a 

zvláštních právních předpisů upravujících působnost orgánů ochrany 

veřejného zdraví dozvěděli. Porušením povinnosti zachovávat 

mlčenlivost není, jestliže takové údaje v nezbytně nutném rozsahu 

sdělují 

  

a) na základě písemného souhlasu fyzické osoby, které se informace 

přímo týká, 

  

b) orgánu ochrany veřejného zdraví, 

  

c) lékaři v rámci poskytování dalších potřebných zdravotních služeb, 

  

d) osobám blízkým52) a osobám, které byly během inkubační doby ve 

styku s infekčním onemocněním nebo pobývaly v ohnisku nákazy, 

jedná-li se o údaje o zdravotním stavu, které jsou nezbytné pro ochranu 

veřejného zdraví, 

  

e) zdravotní pojišťovně k vyměření přirážky a pro řízení o náhradě 

škody a okresní správě sociálního zabezpečení k vyměření přirážky, 

  

f) poskytovateli pracovnělékařských služeb oprávněnému podle 

zvláštního právního předpisu61) uznávat nemoci z povolání nebo změny 

zdravotního stavu pro účely posuzování ohrožení nemocí z povolání, 
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Poznámka 

 

  

g) orgánu inspekci práce53) v souvislosti se šetřením pracovního úrazu, 

  

h) orgánu sociálně-právní ochrany dětí v souvislosti s ochranou zdraví 

dětí a mladistvých, 

  

i) Veřejnému ochránci práv v souvislosti s šetřením podle zvláštního 

zákona. 

 

Článek 9, 

odst. 3 
Bezplatné posouzení zdravotního stavu uvedené v odstavci 1 

písm. a) může tvořit součást státního systému zdravotní péče. 

 

372/2011 § 2 odst. 4 (4) Zdravotní péčí se rozumí 

  

a) soubor činností a opatření prováděných u fyzických osob za účelem 

1. předcházení, odhalení a odstranění nemoci, vady nebo zdravotního 

stavu (dále jen „nemoc“), 

2. udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu, 

3. udržení a prodloužení života a zmírnění utrpení, 

4. pomoci při reprodukci a porodu, 

5. posuzování zdravotního stavu, 

  

b) preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační, 

ošetřovatelské nebo jiné zdravotní výkony prováděné zdravotnickými 

pracovníky (dále jen „zdravotní výkon“) za účelem podle písmene a). 

PT  

 
 

372/2011 § 5 odst. 2 

písm. a) 

(2) Druhy zdravotní péče podle účelu jejího poskytnutí jsou 

  

a) preventivní péče, jejímž účelem je včasné vyhledávání faktorů, které 

jsou v příčinné souvislosti se vznikem nemoci nebo zhoršením 

zdravotního stavu, a provádění opatření směřujících k odstraňování nebo 

minimalizaci vlivu těchto faktorů a předcházení jejich vzniku, 

  

Článek 10 
Členské státy mohou za podmínek stanovených vnitrostátními 

právními předpisy nebo zvyklostmi podmínit práci některých 

kategorií nočních pracovníků určitými zárukami, jde-li o 

pracovníky, u nichž vznikají rizika pro bezpečnost nebo zdraví 

spojená s prací vykonávanou v noční době. 

 

  Ustanovení nebylo transponováno do českého právního řádu, ČR této 

možnosti nevyužila. 

NT  

Článek 11 
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zaměstnavatel, 

který pravidelně používá noční pracovníky, sdělil tuto informaci 

příslušným orgánům na jejich žádost. 

 

251/2005 

ve znění 

64/2014  

§ 7 odst. 1 

písm. a) a b) 

(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; 

PT  
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Poznámka 

 

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 zaměstnance, 

 
 

8456    6. 

Článek 12, (a) 
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby: 

byla nočním pracovníkům a pracovníkům na směny 

poskytnuta ochrana bezpečnosti a zdraví odpovídající povaze 

jejich práce, 

262/2006 

 

 

 

 

 

8456 

§ 94 odst. 3 

a 4 

(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. 

PT  

Článek 12, (b) kdykoli byly k dispozici ochranné a preventivní služby nebo 

prostředky na ochranu bezpečnosti a zdraví nočních 

pracovníků a pracovníků na směny rovnocenné službám a 

prostředkům, které se vztahují na ostatní pracovníky 

262/2006 § 94 odst. 3 

a 4  

(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. 

PT  

  262/2006 

 

 

8456 

§ 101 odst. 5 (5) Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím 

zdržují na jeho pracovištích. 

  

Článek 13 
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zaměstnavatel, 

který zamýšlí organizovat práci podle určitého rozvrhu, 

přihlédl k obecné zásadě, že práce má být přizpůsobena 

člověku, s cílem zejména omezit monotónní práce a práce s 

vnuceným pracovním tempem, v závislosti na typu pracovní 

činnosti a na požadavcích bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví, zejména pokud jde o přestávky během pracovní doby. 

262/2006  § 81 odst. 1 

a 2 

(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. 

 

PT  

  262/2006 § 88 odst. 1 (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. 
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  262/2006 § 300 (1) Zaměstnavatel je povinen při určení množství požadované práce a 

pracovního tempa vzít v úvahu fyziologické a neuropsychické možnosti 

zaměstnance, předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a čas na přirozené potřeby, jídlo a oddech. Množství požadované práce a 

pracovní tempo je možné určit také normou spotřeby práce. 

  

(2) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit, aby podmínky podle odstavce 

1, popřípadě norma spotřeby práce, byla-li jím určena, byly vytvořeny 

před zahájením práce. 

  

(3) Množství požadované práce a pracovní tempo, popřípadě zavedení 

nebo změnu normy spotřeby práce určuje zaměstnavatel, nejsou-li 

sjednány v kolektivní smlouvě, po projednání s odborovou organizací. 

  

  309/2006 § 5 (1) Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní 

postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na 

pracovišti a aby zaměstnanci 

  

a) nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující 

organismus. Nelze-li je vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními 

přestávkami; v případech stanovených zvláštními právními předpisy 

musí být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní doby časově 

omezena, 

  

b) nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo 

materiály, 

  

c) byli chráněni proti pádu nebo zřícení, 

  

d) nebyli ohroženi dopravou na pracovištích, 

  

e) na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez 

dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak, 

  

f) nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit 

zdraví, zejména páteř. 

  

(2) Bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, 

které je zaměstnavatel povinen zajistit, stanoví prováděcí právní předpis. 

  

  8456    6. 

Článek 14 
Tato směrnice se nepoužije, pokud jiné nástroje Společenství 

obsahují specifičtější požadavky týkající se úpravy pracovní 

doby pro některá povolání nebo pracovní činnosti. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

Článek 15 
Tato směrnice se nedotýká práva členských států uplatňovat nebo 

zavádět právní a správní předpisy, které jsou příznivější pro 

ochranu bezpečnosti a zdraví pracovníků, nebo napomáhat nebo 

umožňovat uplatňování kolektivních smluv nebo dohod 

uzavřených mezi sociálními partnery, které jsou příznivější pro 

ochranu bezpečnosti a zdraví pracovníků. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 16, (a) 
Členské státy mohou stanovit 

pro použití článku 5 (doba odpočinku v týdnu) referenční období 

nepřesahující 14 dnů; 

 

 

262/2006  § 92 odst. 3 (3) V případech uvedených v § 90 odst. 2 a u technologických procesů, 

které nemohou být přerušeny, může zaměstnavatel rozvrhnout pracovní 

dobu zaměstnanců starších 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. 

PT  

 
 

8456    6. 

Článek 16, (b) 

 
pro použití článku 6 (maximální týdenní pracovní doba) 

referenční období nepřesahující čtyři měsíce. 

Doby placené dovolené za kalendářní rok přiznané podle článku 

7 a doby volna z důvodů nemoci se nezahrnují nebo jsou při 

výpočtu průměru neutrální; 

  Ustanovení směrnice nebylo transponováno do českého právního řádu, 

jelikož byla využita výjimka podle čl. 19 směrnice. 

NT  

  8456    6. 

Článek 16, (c)  pro použití článku 8 (délka noční práce) referenční období 

vymezené po konzultaci se sociálními partnery nebo 

kolektivními smlouvami nebo dohodami uzavřenými 

sociálními partnery členského státu nebo regionu. 

 

Jestliže do tohoto referenčního období spadá minimální 

24hodinová doba odpočinku v týdnu vyžadovaná podle 

článku 5, nezahrnuje se do výpočtu průměru.  

262/2006  § 94 odst. 1 (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. 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

Článek  17, 

odst. 1 (a)  
Při dodržování obecných zásad ochrany bezpečnosti a zdraví 

pracovníků se členské státy mohou odchýlit od článků 3 až 6,  

8 a 16, pokud se vzhledem ke zvláštní povaze dotyčných 

činností délka pracovní doby neměří nebo není předem 

určena nebo si ji mohou určit sami pracovníci, zejména v 

případě 

 

vrcholových řídících pracovníků nebo jiných osob majících 

pravomoc nezávisle rozhodovat; 

 

  Ustanovení nebylo transponováno do českého právního řádu, ČR této 

možnosti nevyužila. 

NT  

  8456    6. 

Článek 17, 

odst 1 (b)  
pracovníků, kteří jsou rodinnými příslušníky, nebo   Ustanovení nebylo transponováno do českého právního řádu, ČR této 

možnosti nevyužila. 

NT  

Článek 17, 

odst. 1 (c) 
pracovníků vykonávajících náboženské obřady v kostelech a 

náboženských společenstvích. 

  Ustanovení nebylo transponováno do českého právního řádu, ČR této 

možnosti nevyužila. 

NT  

Článek 17, 

odst. 2 

 

Odchylky stanovené v odstavcích 3, 4 a 5 mohou být přijaty 

prostřednictvím právních a správních předpisů nebo 

prostřednictvím kolektivních smluv či dohod uzavřených mezi 

sociálními partnery za předpokladu, že jsou dotyčným 

pracovníkům poskytnuty rovnocenné náhradní doby odpočinku 

nebo že ve výjimečných případech, kdy není z objektivních 

důvodů možné poskytnout tyto náhradní doby odpočinku, je 

dotyčným pracovníkům poskytnuta náležitá ochrana. 

262/2006 

ve znění 

362/2007 

§ 90 odst. 2 (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, 

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. 

PT 4. 

5. 

  262/2006 

ve znění  

362/2007 

§ 90a Odpočinek mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny, 

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. 

  

  262/2006 § 92 odst. 4 (4) Jestliže to je dohodnuto, může být v zemědělství poskytnut   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

ve znění  

362/2007 

nepřetržitý odpočinek tak, 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.  

  589/2006 § 11 odst. 2 (2) Zaměstnavatel může v zimním období nebo při likvidaci důsledků 

povětrnostní situace zkrátit zaměstnanci údržby pozemních komunikací 

nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami až na 6 hodin nebo, pokud 

byla předchozí směna kratší než 6 hodin, až na dobu trvání této směny, 

nejméně však na dobu 3 hodin. Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma 

směnami může být zkrácen za podmínky, že následující odpočinek bude 

prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku. 

  

  589/2006 § 12 Zaměstnavatel v zimním období nebo při likvidaci důsledků 

povětrnostní situace rozvrhne pracovní dobu zaměstnanci údržby 

pozemních komunikací tak, že doba nepřetržitého odpočinku v týdnu 

během každého období sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů bude 

alespoň 24 hodin s tím, že za období 3 týdnů bude tento odpočinek činit 

celkem alespoň 105 hodin. 

  

  589/2006 § 14 odst. 2 (2) Odpočinek podle odstavce 1 může být zaměstnanci drážní dopravy 

na dráze celostátní, regionální a vlečce zkrácen až na 6 hodin během 24 

hodin po sobě jdoucích za předpokladu, že zaměstnavatel zajistí 

zaměstnanci možnost spánku na lůžku. Nepřetržitý odpočinek mezi 

dvěma směnami může být zkrácen za podmínky, že následující 

odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku. 

  

   589/2006 

ve znění 

353/2008 

§ 17 odst. 2 (2) Odpočinek podle odstavce 1 může být zaměstnanci městské 

hromadné dopravy 

  

a) zkrácen až na 9 hodin nejvýše třikrát v týdnu za podmínky, že v 

následujícím týdnu bude prodloužen o dobu předchozího zkrácení, 

  

b) během 24 hodin po sobě jdoucích rozdělen na dvě nebo tři části ve 

dnech, v nichž není zkrácen podle písmene a), přičemž musí jedna část 

činit alespoň 8 hodin a nepřetržitý odpočinek musí být prodloužen z 11 

hodin na alespoň 12 hodin. 

  

  589/2006 § 18 Zaměstnavatel rozvrhne pracovní dobu zaměstnanci městské hromadné 

dopravy tak, že doba nepřetržitého odpočinku v týdnu během každého 

období sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů bude alespoň 24 hodin 

s tím, že za období 3 týdnů bude tento odpočinek činit celkem alespoň 

105 hodin. 

  

  589/2006 § 21 odst. 2 (2) Odpočinek podle odstavce 1 může být zaměstnanci zajišťujícímu 

provozování letiště zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě 

jdoucích za podmínky, že následující odpočinek bude prodloužen o dobu 

zkrácení tohoto odpočinku. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

  182/2007 § 3 Nepřetržitý odpočinek mezi koncem jedné směny a začátkem následující 

směny může být zkrácen 3) členu jednotky staršímu 18 let až na 8 hodin 

během 24 hodin po sobě jdoucích, pokud je toto zkrácení nezbytně nutné 

k zabezpečení akceschopnosti jednotky hasičského záchranného sboru 

podniku nebo pro plnění úkolů tohoto sboru podle § 70 odst. 1 zákona č. 

133/1985 Sb. , o požární ochraně, za podmínky, že zkrácený odpočinek 

se mu nahradí v následujícím týdenním rozvrhu pracovní doby. 

  

  8456    6. 

Článek 17, 

odst. 3 (a) 

V souladu s odstavcem 2 tohoto článku se lze odchýlit od článků 

3, 4, 5, 8 a 16 

 v případě činností, při nichž jsou pracoviště pracovníka a jeho 

bydliště od sebe vzdálena, včetně prací na moři, nebo při 

nichž jsou od sebe vzdálena různá pracoviště pracovníka; 

 

262/2006 

 

 

 

 

 

 

 

8456 

 Ustanovení nebylo transponováno do českého právního řádu, ČR této 

možnosti nevyužila. 

NT  

Článek 17, 

odst. 3 (b) 
      v případě činností souvisejících se zajištěním ostrahy nebo 

dozoru vyžadujících neustálou přítomnost za účelem ochrany 

majetku a osob, zejména v případě hlídačů a správců nebo 

bezpečnostních firem; 

 

 

262/2006 

 

 

 

8456 

 

 Ustanovení nebylo transponováno do českého právního řádu, ČR této 

možnosti nevyužila. 

NT  

Článek 17, 

odst. 3 (c) 
v případě činností zahrnujících nutnost nepřetržité služby 

nebo výroby, jako jsou zejména: 

i) služby týkající se příjímání, léčby nebo péče 

poskytované ve zdravotnických zařízeních, 

včetně činností lékařů v rámci jejich 

vzdělávání, ve stacionárních ústavech a ve 

věznicích, 

ii) pracovníci v přístavech a na letištích, 

iii) služby tisku, rozhlasu, televize, 

kinematografické produkce, poštovní a 

telekomunikační služby, ambulance, požární 

služby a služby civilní ochrany, 

iv) výroba, rozvod a distribuce plynu, vody a 

elektřiny, svoz odpadků z domácností a 

zařízení k jejich spalování, 

262/2006  § 88 odst. 1 (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. 

 

PT 5. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

v) odvětví, v nichž pracovní proces nelze 

z technických důvodů přerušit, 

vi) činnosti výzkumu a vývoje, 

vii) zemědělství, 

viii) pracovníci přepravy cestujících v pravidelné 

městské dopravě; 
  262/2006 

ve znění 

362/2007 

§ 90 odst. 2 (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, 

 

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. 
 

  

  262/2006 

ve znění  

362/2007 

§ 90a Odpočinek mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny, 

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. 

  

  262/2006 

ve znění 

362/2007 

§ 92 odst. 4  (4) Jestliže to je dohodnuto, může být v zemědělství poskytnut 

nepřetržitý odpočinek tak, 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. 

  

  589/2006 

ve znění 

353/2008 

§ 17 (1) Zaměstnavatel rozvrhne pracovní dobu tak, aby zaměstnanec 

městské hromadné dopravy měl mezi koncem jedné směny a začátkem 

následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin 

během 24 hodin po sobě jdoucích. 

  

(2) Odpočinek podle odstavce 1 může být zaměstnanci městské 
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hromadné dopravy 

  

a) zkrácen až na 9 hodin nejvýše třikrát v týdnu za podmínky, že v 

následujícím týdnu bude prodloužen o dobu předchozího zkrácení, 

  

b) během 24 hodin po sobě jdoucích rozdělen na dvě nebo tři části ve 

dnech, v nichž není zkrácen podle písmene a), přičemž musí jedna část 

činit alespoň 8 hodin a nepřetržitý odpočinek musí být prodloužen z 11 

hodin na alespoň 12 hodin. 

  589/2006 § 18 Zaměstnavatel rozvrhne pracovní dobu zaměstnanci městské hromadné 

dopravy tak, že doba nepřetržitého odpočinku v týdnu během každého 

období sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů bude alespoň 24 hodin 

s tím, že za období 3 týdnů bude tento odpočinek činit celkem alespoň 

105 hodin. 

  

  589/2006 § 21 (1) Zaměstnavatel rozvrhne pracovní dobu zaměstnance zajišťujícího 

provozování letiště tak, aby měl mezi koncem jedné směny a začátkem 

následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin 

během 24 hodin po sobě jdoucích. 

  

(2) Odpočinek podle odstavce 1 může být zaměstnanci zajišťujícímu 

provozování letiště zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě 

jdoucích za podmínky, že následující odpočinek bude prodloužen o dobu 

zkrácení tohoto odpočinku. 

  

  182/2007 § 3 Nepřetržitý odpočinek mezi koncem jedné směny a začátkem následující 

směny může být zkrácen 3) členu jednotky staršímu 18 let až na 8 hodin 

během 24 hodin po sobě jdoucích, pokud je toto zkrácení nezbytně nutné 

k zabezpečení akceschopnosti jednotky hasičského záchranného sboru 

podniku nebo pro plnění úkolů tohoto sboru podle § 70 odst. 1 zákona č. 

133/1985 Sb. , o požární ochraně, za podmínky, že zkrácený odpočinek 

se mu nahradí v následujícím týdenním rozvrhu pracovní doby. 

  

  8456    6. 

Článek 17, 

odst. 3 (d) 
v případě předvídatelného nárůstu činností, zejména v 

i) v zemědělství, 

ii) v cestovním ruchu, 

iii) poštovních službách; 

262/2006 

ve znění 

362/2007 

§ 90a Odpočinek mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny, 

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. 

 

PT  
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262/2006 

ve znění 

362/2007 

§ 92 odst. 4 (4) Jestliže to je dohodnuto, může být v zemědělství poskytnut 

nepřetržitý odpočinek tak, 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. 

  

 
 

8456    6. 

Článek 17, 

odst. 3 (e) 
pro osoby pracující v železniční dopravě, 

i) jejichž činnosti jsou občasné, 

ii) kteří tráví svou pracovní dobu ve vlaku, nebo 

iii) jejichž činnosti jsou závislé na jízdních řádech a na zajištění 

nepřetržitosti a pravidelnosti dopravy; 

 

589/2006 § 14 (1) Zaměstnavatel rozvrhne pracovní dobu tak, aby zaměstnanec drážní 

dopravy na dráze celostátní, regionální a vlečce měl mezi koncem jedné 

směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu 

alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. 

 

 (2) Odpočinek podle odstavce 1 může být zaměstnanci drážní dopravy 

na dráze celostátní, regionální a vlečce zkrácen až na 6 hodin během 24 

hodin po sobě jdoucích za předpokladu, že zaměstnavatel zajistí 

zaměstnanci možnost spánku na lůžku. Nepřetržitý odpočinek mezi 

dvěma směnami může být zkrácen za podmínky, že následující 

odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku. 

PT  

Článek 17, 

odst. 3 (f) 

za okolností uvedených v čl. 5 odst. 4 směrnice 89/391/EHS; 

 

262/2006  § 90 odst. 2 

písm. d) a e) 

(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 

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. 

PT  

Článek 17, 

odst. 3 (g) 

v případech nehody nebo bezprostředního nebezpečí nehody. 

 

262/2006  § 90 odst. 2 

písm. d) 

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 

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

nebo zdraví zaměstnanců, 

 

PT  

  262/2006 § 92 odst. 3 (3) V případech uvedených v § 90 odst. 2 a u technologických procesů, 

které nemohou být přerušeny, může zaměstnavatel rozvrhnout pracovní 

dobu zaměstnanců starších 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. 

  

Článek 17, 

odst. 4 (a) 
V souladu s odstavcem 2 tohoto článku se lze odchýlit od článků 

3 a 5 

262/2006  § 90 odst. 2 

písm. a) 

(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 

PT  
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v případě činností při práci na směny pokaždé, když pracovník 

střídá směnu a nemůže mezi skončením jedné směny a 

začátkem další směny čerpat denní odpočinek nebo dobu 

odpočinku v týdnu; 

 

a) v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní 

době a při práci přesčas, 
 

 
 

8456    6. 

Článek 17, 

odst. 4 (b) 

v případě činností zahrnujících doby práce rozložené během dne, 

zejména úklidových prací. 

 

589/2006 § 11 (1) Zaměstnavatel rozvrhne pracovní dobu zaměstnanci údržby 

pozemních komunikací v zimním období nebo při likvidaci důsledků 

povětrnostní situace tak, aby měl mezi koncem jedné směny a začátkem 

následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin 

během 24 hodin po sobě jdoucích. 

  

(2) Zaměstnavatel může v zimním období nebo při likvidaci důsledků 

povětrnostní situace zkrátit zaměstnanci údržby pozemních komunikací 

nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami až na 6 hodin nebo, pokud 

byla předchozí směna kratší než 6 hodin, až na dobu trvání této směny, 

nejméně však na dobu 3 hodin. Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma 

směnami může být zkrácen za podmínky, že následující odpočinek bude 

prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku. 

PT  

  589/2006 § 12 Zaměstnavatel v zimním období nebo při likvidaci důsledků 

povětrnostní situace rozvrhne pracovní dobu zaměstnanci údržby 

pozemních komunikací tak, že doba nepřetržitého odpočinku v týdnu 

během každého období sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů bude 

alespoň 24 hodin s tím, že za období 3 týdnů bude tento odpočinek činit 

celkem alespoň 105 hodin. 

  

Článek 17, 

odst. 5 

V souladu s odstavcem 2 tohoto článku se lze odchýlit od článku 

6 a čl. 16 písm. b) v případě lékařů v rámci jejich vzdělávání 

v souladu s druhým až sedmým pododstavcem tohoto odstavce. 

 

Pokud jde o článek 6, povolují se odchylky uvedené v prvním 

pododstavci na pětileté přechodné období od 1. srpna 2004. 

 

Je-li to nezbytné, mohou členské státy získat doplňkovou lhůtu 

nepřesahující dva roky s přihlédnutím k obtížím při dodržování 

ustanovení o pracovní době v souvislosti s jejich odpovědností 

v oblasti organizace a poskytování zdravotních služeb a lékařské 

péče. Nejméně šest měsíců před koncem přechodného období 

uvědomí dotyčný členský stát Komisi a předloží jí své 

odůvodnění takovým způsobem, aby mohla po náležitých 

konzultacích zaujmout stanovisko v tříměsíční lhůtě od obdržení 

  Ustanovení nebylo transponováno do českého právního řádu, ČR této 

možnosti nevyužila. 
NT  
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Poznámka 

 

těchto informací. Nesouhlasí-li členský stát se stanoviskem 

Komise, odůvodní své rozhodnutí. Sdělení a odůvodnění 

členského státu a stanovisko Komise se zveřejní v Úředním 

věstníku Evropské unie a předá Evropskému parlamentu. 

 

Členské státy mohou dále získat v nezbytných případech 

doplňkovou lhůtu jednoho roku s přihlédnutím ke zvláštním 

obtížím při dodržování povinností uvedených ve třetím 

pododstavci. Dodržují postup stanovený v uvedeném 

pododstavci. 

Členské státy zajistí, aby v žádném případě počet týdenních 

pracovních hodin nepřesahoval průměr 58 hodin během prvních 

tří let přechodného období, průměr 56 hodin během následujících 

dvou let a průměr 52 hodin po zbývající období. 

Zaměstnavatel včas konzultuje zástupce zaměstnanců za účelem, 

je-li to možné, dosažení dohody o opatřeních použitelných 

během přechodného období. V mezích stanovených v prvním 

pododstavci se tato dohoda může vztahovat na 

a) průměrný počet týdenních pracovních hodin během 

přechodného období a 

b) opatření, která mají být přijata ke snížení týdenní 

pracovní doby na průměr 48 hodin před koncem 

přechodného období. 

Pokud jde o čl. 16 písm. b), povolují se odchylky uvedené 

v prvním pododstavci za předpokladu, že referenční období 

během první části přechodného období uvedeného v pátém 

pododstavci nepřesahuje 12 měsíců a následně šest měsíců. 

 

 

Článek 18 Od článků 3, 4, 5, 8 a 16 se lze odchýlit prostřednictvím 

kolektivních smluv nebo dohod uzavřených mezi sociálními 

partnery na úrovni členského státu nebo regionu nebo v souladu 

s pravidly stanovenými těmito sociálními partnery 

prostřednictvím kolektivních smluv nebo dohod uzavřených mezi 

sociálními partnery na nižší úrovni. 

 

Členské státy, ve kterých není žádný zákonem stanovený systém 

262/2006 

ve znění 

365/2011  

§ 78 odst. 1 

písm. m) 
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. 

PT  
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zajišťující uzavírání kolektivních smluv nebo dohod mezi 

sociálními partnery na úrovni členského státu nebo regionu 

o otázkách, na které se vztahuje tato směrnice, nebo členské 

státy, ve kterých je zvláštní právní rámec pro tento účel a v jeho 

mezích, mohou v souladu s vnitrostátními právními předpisy 

nebo zvyklostmi povolit odchylky od článků 3, 4, 5, 8 a 16 

prostřednictvím kolektivních smluv nebo dohod uzavřených mezi 

sociálními partnery na odpovídající kolektivní úrovni. 

 

Odchylky stanovené v prvním a druhém pododstavci jsou 

povoleny za podmínky, že dotyčným pracovníkům jsou přiznány 

rovnocenné náhradní doby odpočinku nebo, ve výjimečných 

případech, pokud z objektivních důvodů není možné přiznat 

takové doby odpočinku, je dotyčným pracovníkům poskytnuta 

odpovídající ochrana. 

 

Členské státy mohou stanovit pravidla 

a) pro uplatňování tohoto článku sociálními partnery a 

b) pro rozšíření ustanovení kolektivních smluv nebo 

dohod uzavřených v souladu s tímto článkem na jiné 

pracovníky v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy nebo zvyklostmi. 

 

 
 

  262/2006 

ve znění 

365/2011 

§ 85 odst. 4 (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). 

  

  262/2006 § 86 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. 

  

  262/2006 

ve znění 

365/2011 

§ 86 odst. 4 (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. 

  

  262/2006 § 93 odst. 4 (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 vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po 

sobě jdoucích. 

  

  262/2006 §93a odst. 3 (3) Další dohodnutá práce přesčas zaměstnanců ve zdravotnictví nesmí   
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Schválil    (jméno+datum): Doc. JUDr. P. Hůrka, Ph.D.  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

ve znění 

294/2008 

375/2011 

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. 

  262/2006 § 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. 

  

  8456    6. 

Článek 19 Možnost odchýlit se od čl. 16 písm. b), stanovená v čl. 17 odst. 3 

a v článku 18, nesmí mít za následek stanovení referenčního 

období delšího šesti měsíců. 

 

Členské státy mají však možnost za předpokladu, že dodržují 

obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, dovolit 

z objektivních nebo technických důvodů nebo z důvodů 

týkajících se organizace práce, aby byla kolektivními smlouvami 

nebo dohodami uzavřenými mezi sociálními partnery stanovena 

referenční období, která v žádném případě nepřesahují 

12 měsíců. 

 

Do 23. listopadu 2003 Rada přezkoumá tento článek na základě 

návrhu Komise doprovázeného hodnotící zprávou a rozhodne 

o dalším postupu. 

 

262/2006 

ve znění 

365/2011  

§ 78 odst. 1 

písm. m) 

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. 

PT  

  262/2006 

ve znění 

365/2011 

§ 85 odst. 4 (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). 

  

  262/2006 § 86 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. 

  

  262/2006 

ve znění 

365/2011 

§ 86 odst. 4 (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. 

  

  262/2006 § 93 odst. 4 (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 vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po 

sobě jdoucích. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

  262/2006 

ve znění 

294/2008 

375/2011 

§ 93a odst. 3 (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. 

  

  8456    6. 

Článek 20, 

odst. 1 
1. Články 3, 4, 5 a 8 se nevztahují na mobilní pracovníky. 

Členské státy však přijmou nezbytná opatření, aby mobilní 

pracovníci měli nárok na dostatečný odpočinek, kromě případů 

uvedených v čl. 17 odst. 3 písm. f) a g). 

 

 

589/2006 § 26 Zaměstnavatel rozvrhne pracovní dobu tak, aby člen posádky plavidla 

měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý 

odpočinek po dobu alespoň 6 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích, 

za podmínky, že celková doba odpočinku člena posádky plavidla bude 

během 24 hodin po sobě jdoucích činit nejméně 10 hodin. 

PT  

 
 

589/2006 § 27 Zaměstnavatel rozvrhne pracovní dobu tak, aby člen posádky plavidla 

měl nepřetržitý odpočinek nejdéle po 9 týdnech v trvání alespoň 35 

hodin za každý týden. 

  

 
 

8464     

Článek 20, 

odst. 2 

S výhradou dodržování obecných zásad o ochraně bezpečnosti a 

zdraví pracovníků a s výhradou konzultací se zúčastněnými 

sociálními partnery a úsilí o posílení všech důležitých forem 

sociálního dialogu včetně jednání, přejí-li si je strany, mohou 

členské státy z objektivních nebo technických důvodů nebo 

z důvodů souvisejících s organizací práce u pracovníků, kteří 

vykonávají hlavně práci na moři, prodloužit referenční období 

uvedené v čl. 16 písm. b) na 12 měsíců. 

 

  Ustanovení nebylo transponováno do českého právního řádu, ČR této 

možnosti nevyužila. 
NT  

Článek 20, 

 odst. 3 

Po konzultaci s členskými státy a zaměstnavateli a zaměstnanci 

na evropské úrovni přezkoumá Komise nejpozději k 

1. srpnu 2005 uplatňování ustanovení o zdraví a bezpečnosti 

pracovníků na moři, aby v případě potřeby předložila vhodné 

změny. 

 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 21, Články 3 až 6 a 8 se nevztahují na pracovníky na palubě    NT 7. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAEEHFC8M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  srovnavaci tabulka (priloha VII)      str. 27 z 33   

Celex: 32003L0088 Lhůta pro implementaci 2. 8. 2004 Úřední věstník                     L 299 2003 Gestor MPSV Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Radana Gogová, 21. 9. 2016 

Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003, o některých aspektech 

úpravy pracovní doby 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

odst. 1 námořních rybářských plavidel plujících pod vlajkou členského 

státu. 

 

Členské státy však přijmou nezbytná opatření, aby měl každý 

pracovník na palubě námořního rybářského plavidla plujícího 

pod vlajkou členského státu nárok na dostatečný odpočinek a na 

omezení pracovní doby na týdenní průměr 48 hodin vypočítaný 

na základě referenčního období nepřesahujícího 12 měsíců. 

 

 

Článek 21, 

odst. 2 

V rámci omezení stanovených v odst. 1 druhém pododstavci a 

v odstavcích 3 a 4 přijmou členské státy, s ohledem na nutnost 

chránit bezpečnost a zdraví těchto pracovníků, nezbytná opatření, 

aby 

a) pracovní doba byla omezena na maximální počet 

hodin, který nesmí být v daném období překročen, 

nebo 

b) v daném období byla zajištěna minimální doba 

odpočinku.  

Maximální počet pracovních hodin nebo minimální počet hodin 

odpočinku upřesní právní a správní předpisy, kolektivní smlouvy 

nebo dohody mezi sociálními partnery. 

 

   NT 7. 

Článek 21, 

odst. 3 (a) 

Meze pracovní doby nebo doby odpočinku jsou tyto: 

a) maximální pracovní doba nesmí překročit 

i) 14 hodin v období 24 hodin a 

ii) 72 hodin v období sedmi dnů; 

nebo 

 

   

 

NT 7. 

Článek  21, 

odst. 3 (b) 
minimální doba odpočinku nesmí být kratší než 

   

 

NT 7. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAEEHFC8M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  srovnavaci tabulka (priloha VII)      str. 28 z 33   

Celex: 32003L0088 Lhůta pro implementaci 2. 8. 2004 Úřední věstník                     L 299 2003 Gestor MPSV Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Radana Gogová, 21. 9. 2016 

Název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003, o některých aspektech 

úpravy pracovní doby 

Schválil    (jméno+datum): Doc. JUDr. P. Hůrka, Ph.D.  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

i) 10 hodin v období 24 hodin a 

ii) 77 hodin v období sedmi dnů. 

 

 

Článek 21, 

odst. 4 
Dobu odpočinku lze rozdělit nejvýše na dvě části, z nichž jedna je 

dlouhá nejméně šest hodin a prodleva mezi dvěma po sobě 

následujícími dobami odpočinku nesmí překročit 14 hodin. 

 

   NT 7. 

Článek 21, 

odst. 5 

V souladu s obecnými zásadami ochrany zdraví a bezpečnosti 

pracovníků a z objektivních nebo technických důvodů, nebo 

z důvodů týkajících se organizace práce, mohou členské státy 

povolit odchylky od omezení stanovených v odst. 1 druhém 

pododstavci a v odstavcích 3 a 4, včetně stanovení referenčních 

období. Tyto odchylky musí být, pokud možno, v souladu se 

stanovenými normami, ale mohou přihlížet k častějším nebo 

delším dobám dovolené nebo k poskytnutí náhradní dovolené 

pracovníkům. Tyto odchylky mohou být stanoveny 

prostřednictvím 

a) právních a správních předpisů, pokud podle možností 

dojde k projednání se zástupci dotyčných 

zaměstnavatelů a zaměstnanců a k posílení všech 

forem sociálního dialogu, nebo 

b) kolektivních smluv nebo dohod mezi sociálními 

partnery.  

  Ustanovení nebylo transponováno do českého právního řádu, ČR této 

možnosti nevyužila. 

NT  

Článek 21, 

odst. 6 

Kapitán rybářského plavidla na moři má právo požadovat od 

pracovníků na palubě, aby pracovali po dobu nezbytnou 

k zajištění bezprostřední bezpečnosti plavidla, osob na palubě 

nebo nákladu, nebo k poskytnutí pomoci ostatním plavidlům 

nebo osobám v tísni na moři. 

 

   NT 7. 

Článek 21, 

odst. 7 

Členské státy mohou stanovit, že pracovníci na palubě námořních 

rybářských plavidel, která nesmějí být na základě vnitrostátních 

právních předpisů nebo zvyklostí provozována během určitého 

   NT 7. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

období kalendářního roku přesahujícího jeden měsíc, musí čerpat 

dovolenou za kalendářní rok v souladu s článkem 7 v uvedeném 

období. 

 

Článek 22, 

odst. 1 

Členský stát má možnost neuplatňovat článek 6 při dodržování 

obecných zásad ochrany bezpečnosti a zdraví pracovníků a za 

předpokladu, že přijme nezbytná opatření, aby 

a) žádný zaměstnavatel nevyžadoval, aby pracovník 

pracoval déle než 48 hodin v období sedmi dnů, 

vypočteného jako průměr pro referenční období 

uvedené v čl. 16 písm. b), bez předchozího souhlasu 

pracovníka s vykonáváním takové práce; 

b) žádnému pracovníkovi nevznikla ze strany 

zaměstnavatele újma, protože nesouhlasí s takovou 

prací; 

c) zaměstnavatel vedl aktualizované záznamy o všech 

pracovnících, kteří vykonávají takovou práci; 

d) byly tyto záznamy dány k dispozici příslušným 

orgánům, které mohou z důvodů spojených 

s bezpečností práce nebo ochranou zdraví pracovníků 

zakázat nebo omezit možnost překročení maximální 

týdenní pracovní doby; 

e) zaměstnavatel poskytl příslušným orgánům na jejich 

žádost informace o případech, kdy pracovníci dali 

souhlas k práci přesahující 48 hodin v období sedmi 

dnů, vypočteného jako průměr pro referenční období 

uvedené v čl. 16 písm. b). 

Do 23. listopadu 2003 Rada přezkoumá tento článek na základě 

návrhu Komise doprovázeného hodnotící zprávou a rozhodne 

o dalším postupu. 

262/2006 

ve znění 

294/2008 

365/2011 

375/2011  

§ 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 farmaceut, 

  

b) zdravotnický pracovník nelékařských zdravotnických povolání 

pracující v nepřetržitém pracovním režimu, 

(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 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

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. 

  

(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. 

  251/2005 

ve znění  

294/2008 

64/2014 

§ 4 odst. 1 

písm. k) 

Úřad 

k) je oprávněn zakázat (omezit) výkon práce přesčas vykonávané podle 

§ 93a zákoníku práce 

  

  

  251/2005 

ve znění  

294/2008 

64/2014 

§ 5 odst. 1 

písm. m) 

Inspektorát 

n) je oprávněn zakázat (omezit) výkon práce přesčas vykonávané podle 

§ 93a zákoníku práce 

 

  

  251/2005 

ve znění  

294/2008 

64/2014 

§ 7 odst. 1 

písm. f) bod 

2 

Inspektor je oprávněn vydat rozhodnutí o zákazu 

2. práce přesčas, práce v noci, práce zaměstnankyň a mladistvých 

zaměstnanců, je-li vykonávána v rozporu se zvláštním právním 

předpisem 35), práce přesčas vykonávané podle § 93a zákoníku práce 

  

  8456    6. 

Článek 22, 

odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členské státy mají možnost, pokud jde o uplatňování článku 7, 

využít přechodného období ne delšího než tři roky od 

23. listopadu 1996 za předpokladu, že během tohoto 

přechodného období 

a) je každému pracovníkovi přiznána třítýdenní placená 

dovolená za kalendářní rok, splní-li podmínky pro 

vznik nároku nebo na přiznání takové dovolené 

stanovené vnitrostátními právními předpisy nebo 

zvyklostmi, a 

b) třítýdenní placenou dovolenou za kalendářní rok nelze 

nahradit peněžní náhradou, s výjimkou případů 

ukončení pracovního poměru. 

Členské státy neprodleně uvědomí Komisi, pokud se rozhodnou 

  Ustanovení nebylo transponováno do českého právního řádu, ČR této 

možnosti nevyužila. 
NT  
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Schválil    (jméno+datum): Doc. JUDr. P. Hůrka, Ph.D.  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

 využít možností stanovených v tomto článku. 

 

Článek 23 Aniž je dotčeno právo členských států rozvíjet s přihlédnutím 

k měnícím se okolnostem odlišná právní, správní nebo smluvní 

ustanovení v oblasti pracovní doby za předpokladu, že plní 

minimální požadavky stanovené v této směrnici, neodůvodňuje 

provádění této směrnice snížení obecné úrovně ochrany již 

poskytované pracovníkům. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 24, 

odst. 1 

Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních 

předpisů, které již přijaly nebo přijmou v oblasti působnosti této 

směrnice. 

 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 24, 

odst. 2 

Každých pět let předloží členské státy Komisi zprávu o 

praktickém provádění této směrnice a uvedou stanoviska 

sociálních partnerů. 

Komise o nich uvědomí Evropský parlament, Radu, 

Hospodářský a sociální výbor a Poradní výbor pro bezpečnost, 

hygienu a ochranu zdraví při práci. 

 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 24, 

odst. 3 

Každých pět let, počínaje 23. listopadem 1996, podává Komise 

Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a 

sociálnímu výboru zprávu o provádění této směrnice 

s přihlédnutím ke článkům 22 a 23 a odstavcům 1 a 2 tohoto 

článku. 

 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

       

Článek 25 Po konzultaci s členskými státy a sociálními partnery na 

evropské úrovni přezkoumá Komise nejpozději do 1. srpna 2009 

uplatňování ustanovení na pracovníky na palubě rybářských 

plavidel na moři a ověří, zda jsou uvedená ustanovení i nadále 

vhodná, zvláště s ohledem na zdraví a bezpečnost, aby v případě 

potřeby předložila vhodné změny. 

 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 26 Po konzultaci s členskými státy a sociálními partnery na 

evropské úrovni přezkoumá Komise nejpozději do 1. srpna 2005 

uplatňování ustanovení na pracovníky v oboru přepravy 

cestujících pravidelné městské dopravy, aby v případě potřeby 

předložila vhodné změny k zajištění souvislého a přiměřeného 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

přístupu v tomto odvětví. 

 

Článek 27, 

odst. 1 

Zrušuje se směrnice 93/104/ES, ve znění směrnice uvedené 

v příloze I části A, aniž jsou dotčeny závazky členských států 

týkající se lhůt pro provedení uvedených v příloze I části B.  

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 27, 

odst. 2 
Odkazy na uvedenou zrušenou směrnici se považují za 

odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou 

obsaženou v příloze II. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 28 Tato směrnice vstupuje v platnost dnem 2. srpna 2004.   Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 29 Tato směrnice je určena členským státům.   Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

 

 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 

 

 

1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.  262/2006 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 1. 1. 2007 

2.  251/2005 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 1.7.2005 

3.  258/2000 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 1. 1. 2001 

4.  320/2002 Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 1. 1. 2003 

5.  274/2003 Zákon č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 1. 10. 2003 

6.  253/2005 Zákon č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce 1. 7. 2005 

7.  381/2005  Zákon č. 381/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1. 1. 2006 

8.  309/2006 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

1. 1. 2007 

9.  589/2006 Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě 1. 1. 2007 

10.  182/2007 Nařízení vlády č. 182/2007 Sb., o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku 17. 7. 2007 

11.  362/2007 Zákon č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. 1. 2008 

12.  294/2008 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 

1. 10. 2008 

13.  353/2008 Nařízení vlády č. 353/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku 

zaměstnanců v dopravě 

1. 1. 2009 

14.  365/2011 Zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. 1. 2012 

15.  372/2011 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 1.4.2012 

16.  375/2011 Zákon č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a 

zákona o zdravotnické záchranné službě 

1.4.2012 

17.  155/2013 Zákon č. 155/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů  1. 8. 2013 
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18.  

 

64/2014 Zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 1. 5. 2014 

19.  267/2015 Zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony 

1. 12. 2015 

 

 

 

 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 
přípravy 

Předpokládané 

datum předložení 

vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 

účinnosti 

1.  8456 MPSV Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony 

  1. 4. 2017, část 

1. 1. 2018 
 

2.  7846 MZdr. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

 

  1. 1. 2017 

3.  8464 MPSV Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních 

zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém 

pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná 

úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.  
 

  1. 1. 2017 

4.        

5.        

 

3. Poznámky  
Poř.č. Text poznámky 

1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce výslovně nedefinuje pojem „zaměstnanec na směny“, ale obsah tohoto pojmu koresponduje s definicemi směnných pracovních režimů, jelikož 

„zaměstnancem na směny“ bude každý zaměstnanec, který pracuje ve směnném režimu podle § 78 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

2. V české pracovněprávní legislativě neexistuje definice „dostatečného odpočinku“, ale obsah a význam dotčených ustanovení plně  odpovídají požadavkům směrnice v ustanoveních § 90 a § 

92 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

3. Ustanovení směrnice nebylo transponováno do českého právního řádu. Ustanovení § 94 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce se vztahuje obecně na všechny zaměstnance pracující v noci. 

4. ČR využila některé výjimky podle čl. 17 odst. 3, u kterých zároveň transponovala podmínky uvedené v čl. 17 odst. 2.  

5. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Uvedené změny souvisejí s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (ID 8456) ve kterém dochází 

k úpravám v oblasti konta pracovní doby, denního a týdenního odpočinku a noční práce, kterým se nově zavádí zvláštní kategorie vrcholových řídících zaměstnanců a garantuje minimální 

standard ochrany u zaměstnanců konajících práci na základě dohod konaných mimo pracovní poměr a kterým se formálně ruší výjimka u další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví 

s ohledem na účinný, ale neaplikovatelný § 93a zákona 262/2006 Sb., zákoník práce.   

7. Ustanovení nebylo transponováno do českého právního řádu, jelikož zákon č. 61/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v § 5 odst. 1 písm. a) vylučuje provozování rybolovu námořními 

plavidly pod státní vlajkou ČR.   
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