
         VI. 

Vypořádání připomínkového řízení 

Materiál „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,“ byl 
rozeslán do vnějšího připomínkového řízení dne 15. 1. 2018 s termínem pro uplatnění připomínek do 22. 1. 2018.  

Přehled uplatněných připomínek a způsob jejich vypořádání: 

  

 

Připomínkové 
místo 

Část 
materiálu 

(str., odst., 
příp. řádek)  

 

Připomínka 

 

O / 
K 

 

F / 
D / 
Z 

 

Vypořádání 

 

Souhlas  

MV K čl. V – 
k přechodn
ému 
ustanovení 
k novele 
zákona 
č. 361/2003  
Sb. 

 

Upozorňuje se, že přechodné 
ustanovení by mělo pamatovat nejen 
na náhrady za ztrátu na služebním 
příjmu po skončení neschopnosti ke 
službě poskytované podle zákona 
č. 186/1992 Sb., o služebním 
poměru příslušníků Policie České 
republiky, ale také na ty, které stále 
ještě dobíhají podle zákona č. 
100/1970 Sb., o služebním poměru 
příslušníků Sboru národní 
bezpečnosti, zákona č. 334/1991 
Sb., o služebním poměru policistů 
zařazených ve Federálním 
policejním sboru a Sboru hradní 
policie, zákona č. 13/1993 Sb., celní 
zákon, a zákona č. 154/1994 Sb., 
o Bezpečnostní informační službě. 
Úprava navržená MV předchází 
rozporům ohledně dopadu tohoto 
přechodného ustanovení na náhrady 
za ztrátu na služebním příjmu po 
skončení neschopnosti ke službě 

K Z Text přechodného ustanovení byl zapracován 
podle návrhu, který MV zaslalo po 
vypořádání došlých připomínek. 

 
Zásadní připomínka byla vzata zpět. 

ANO 
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poskytované podle dříve platných 
právních předpisů. 

MV proto upřednostňuje, aby 
přechodné ustanovení bylo 
formulováno obecněji a díky tomu 
pokrývalo všechny náhrady za ztrátu 
na služebním příjmu z důvodu 
pracovního úrazu či nemoci 
z povolání, které byly přiznány před 
nabytím účinnosti nyní navrhované 
novely.  

 

K čl. VI – 
k účinnosti 

 

MV připomíná, že dle § 3 odst. 3 
zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce 
mezinárodních smluv je nabytí 
účinnosti právního předpisu již dnem 
jeho vyhlášení (resp. bez dodržení 
alespoň minimální 15denní 
legisvakance) chápáno jako 
výjimečné řešení, která by mělo být 
podloženo naléhavým obecným 
zájmem. V důvodové zprávě je 
argumentováno nebezpečím dalšího 
zhoršení finanční situace 
poškozených, k němu by však dle 
našeho mínění mohlo dojít pouze 
tehdy, pokud by došlo ke zvýšení 
minimální mzdy. Jinak bude až do 
doby nabytí účinnosti zákona 
zachován stávající stav.  

MV se proto domnívá, že by pro 
účely stanovení vhodného data 
nabytí účinnosti bylo žádoucí 
zohlednit i dopady na povinné 
osoby. Z praktických důvodů 
považujeme za žádoucí, aby se 

K Z Návrhu bylo vyhověno a účinnost je navržena 
tak, aby se s právním předpisem mohly ještě 
před nabytím jeho účinnosti seznámit osoby, 
pro které je určen. 

Navrhuje se, aby účinnost byla stanovena 
prvním dnem druhého kalendářního měsíce 
následujícího po jeho vyhlášení. 

ANO 
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nová právní úprava aplikovala od 
začátku určitého měsíce, aby se tak 
předešlo komplikacím při 
přepočtech. 

 

K čl. III – 
k § 118 
odst. 3 
zákona 
č. 221/1999 
Sb. 

 

 1. MV dává na zvážení, zda je 
navržené řešení spočívající 
v odkazu na obdobné použití 
zákoníku práce vhodné a jaký je 
vztah navrhovaného § 118 odst. 
3 ke stávajícímu odstavci 3 (nově 
označenému jako odstavec 4). 

2. Navržené doplnění § 118 též dle 
mínění MV neřeší otázku 
relevantní výše minimální mzdy 
pro účely výpočtu podle odstavce 
1 první věty. 

3. Z jazykového hlediska je 
formulace „Pro poskytnutí 
náhrady … se postupuje“ 
zapovažována za příhodnou. 
Vhodnější by bylo se inspirovat 
řešení zvolným pro novelu 
zákona č. 361/2003 Sb. („Pro 
poskytnutí náhrady … se 
použije“) nebo např. „Při určení 
výše náhrady … se postupuje“. 

4. Je též otázkou, zda novelizace 
zákona o vojácích z povolání 
opravdu nevyžaduje přechodné 
ustanovení. Nejsme totiž 
přesvědčení o tom, že by tato 
záležitost byla řešena § 164 odst. 
1 zákona o vojácích z povolání, o 
němž se zmiňuje důvodová 
zpráva, neboť v tomto případě se 
jedná o přechodné ustanovení 
k původnímu zákonu z roku 

K D Text byl upraven na základě podkladu, který 
zaslalo MO, jehož zákona se připomínka 
týká. 

ANO 
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1999, které řeší zcela odlišnou 
problematiku. 

 

DZ MV nepovažuje za vhodné, že 
významná část argumentace 
v důvodové zprávě je téměř 
doslovně převzata z poslaneckého 
návrhu obsaženého ve sněmovním 
tisku č. 22. 

Doporučuje se zejména pasáž 
odkazující na judikaturu Ústavního a 
Nejvyššího soudu dopracovat, aby 
bylo patrné, o které konkrétní právní 
závěry těchto soudních institucí se 
předkladatelé opírají. 

Ve valné většině textu obecné části 
důvodové zprávy není ani 
zohledněno, že se oproti původnímu 
poslaneckému návrhu nejedná 
o novelu pouze zákoníku práce, 
nýbrž i zákonů o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů a 
o vojácích z povolání. 

K D Číslo judikátu  a Nálezu ÚS bylo doplněno. 
Byla rovněž doplněna obecná část DZ o tom, 
že se návrh týká i úpravy zákona č. 361/2003 
Sb. a zákona č. 221/1999 Sb. 

 

 

ANO 

MF DZ-obecná 
část-bod D 

 V rámci důvodové zprávy materiálu 
požaduje MF do bodu D doplnit, 
že deklarované náklady, které 
vzniknou přijetím navrhované právní 
úpravy Ministerstvu obrany a 
Ministerstvu vnitra, které nejsou ze 
zákona pojištěny pro případ své 
odpovědnosti za škodu při 
pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání, budou pokryty z jejich 
rozpočtových kapitol bez požadavku 
na navýšení prostředků v souvislosti 
s touto změnou.  

K Z Důvodová zpráva byla doplněna na základě 
stanoviska zaslaného MV, neboť se týkala 
nákladů vzniklých přijetím právní úpravy, 
jehož gestorem je MV. 

ANO 
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DZ-obecná 
část-bod D 

 V textu bodu D je uvedeno, že 
„náklady, které vzniknou přijetím 
navrhované právní úpravy 
Ministerstvu obrany a Ministerstvu 
vnitra, jako organizačním jednotkám 
státu, které nejsou ze zákona 
pojištěny pro případ 
své odpovědnosti za škodu při 
pracovní úrazu nebo nemoci z 
povolání, budou pokryty z jejich 
rozpočtových kapitol“. Tento text je 
zavádějící, jelikož ani ostatní 
bezpečností sbory, které nejsou 
rozpočtově zařazeny do kapitoly 
Ministerstva obrany nebo 
Ministerstva vnitra, nejsou ze 
zákona pojištěny pro případ 
odpovědnosti za škodu při 
služebním úrazu nebo nemoci z 
povolání. Proto požadujeme text 
doplnit o Ministerstvo financí, jemuž 
je podřízena Celní správa České 
republiky a Ministerstvo 
spravedlnosti, jemuž je podřízena 
Vězeňská služba České republiky. 
Tato změna se může dotknout i 
jiných bezpečnostních sborů, resp. 
zpravodajských služeb (Generální 
inspekce bezpečnostních sborů, 
Bezpečnostní informační služba 
a Úřad pro zahraniční styky a 
informace). Tuto připomínku 
uplatňujeme ve spolupráci s 
Generálním ředitelstvím cel. 

K Z Důvodová zpráva byla doplněna. ANO 

 
Část třetí – 
Změna 
zákona o 

Doporučuje se upravit znění 
ustanovení § 103 odst. 3 zákona o 
služebním poměru příslušníků 

K D Doporučující připomínka se týká zákona 
o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů, který je v gesci MV. 

NE 
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služebním 
poměru 
příslušníků 
bezpečnost
ních sborů 

 

bezpečnostních sborů. Nové znění 
by mělo být v souladu s terminologií 
zákona o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů. 
Současně by nové znění tohoto 
ustanovení mělo zajistit, aby z jeho 
obsahu vyplývalo, že se jedná o 
náhradu za ztrátu na služebním 
příjmu po skončení neschopnosti ke 
službě v důsledku služebního úrazu 
nebo nemoci z povolání. 
Ustanovení § 103 odst. zákona o 
služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů by mohlo znít: 

„(3) Pro poskytnutí náhrady za ztrátu 
na služebním příjmu po skončení 
neschopnosti ke službě podle 
odstavce 1 bývalému příslušníkovi, 
který je po skončení služebního 
poměru veden v evidenci uchazečů 
o zaměstnání, se použije minimální 
mzda ve výši platné v den jeho 
zařazení do evidence uchazečů o 
zaměstnání.“. 

Tento resort sdělil, že s navrženým textem 
nesouhlasí, neboť legislativní zkratka je 
použita až v § 155 zákona č. 361/2003 Sb., 
takže, protože věcně nic nemění, není důvod 
ji zavádět v § 103 a rušit ji v § 155. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MŠMT Nad rámec 
ZP- § 109 
odst. 3 
písm. d 

Většina příspěvkových organizací v 
rezortu školství hradí náklady na 
platy i z jiných zdrojů, než jen z 
příspěvku zřizovatele na provoz. 
S ohledem na skutečnost, že 
zmíněné organizace nezabezpečují 
náklady na platy z příspěvku na 
provoz poskytovaného z rozpočtu 

K D Po vysvětlení vzal resort MŠMT svoji 
doporučující připomínku, která byla nad 
rámec navrhované úpravy, zpět. 

ANO 
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zřizovatele plně, přetrvává ve vztahu 
k předmětnému ustanovení 
výkladová nejasnost, zda jejich 
zaměstnanci nemají být odměňováni 
nikoli platem, ale mzdou.  
Upozorňuje se, že tato situace se 
nevyskytuje pouze u státních 
příspěvkových organizací, ale též v 
regionálním školství u škol 
a školských zařízení zřízených 
územními samosprávnými celky 
nebo dobrovolným svazkem obcí v 
právní formě příspěvkové 
organizace. V daném případě jsou 
náklady na platy hrazeny především 
z dotace poskytnuté Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy 
podle § 161 odst. 5 a 6 školského 
zákona a tyto výdaje jsou 
specifikovány v § 160 odst. 1 písm. 
c) a d) školského zákona, kde jsou 
zmíněny také platy. Dle našeho 
názoru by tyto organizace měly 
vyplácet mzdu a zároveň 
upozorňujeme, že u organizačních 
složek státu, územních 
samosprávných celků nebo 
školských právnických osob 
zřizovaných tzv. veřejnými 
zřizovateli zákon nerozlišuje zdroje 
na odměňování a teprve 
v předmětném ustanovení je 
zmíněná problematika nesystémově 
a nejasně uvedena. 
S ohledem na výše uvedené 
doporučuje MŠMT materiál doplnit o 
další novelizační bod, na základě 
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kterého se v předmětném 
ustanovení vypustí slova „jejíž 
náklady na platy a odměny za 
pracovní pohotovost jsou plně 
zabezpečovány z příspěvku 
na provoz poskytovaného z 
rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad 
podle zvláštních právních 
předpisů,“. 

 

K materiálu, 
část druhá 
čl. III 

 Upozorňuje se, že s ohledem 
na přečíslování odstavce 4 by měl 
být v tomto smyslu také změněn 
§ 123 odst. 2 předmětného zákona, 
který na toto ustanovení odkazuje. 
Doporučujeme materiál doplnit ve 
smyslu uvedeném. 

K D Na základě podkladu zaslaného MO, jehož 
se připomínka týká, bylo ustanovení 
upraveno. 

ANO 

    MZe Nad rámec 
K platnému 
§ 303 odst. 
3 ZP 

S ohledem na novelizaci zákoníku 
práce navrhujeme, aby bylo 
změněno i znění tohoto ustanovení a 
upraveno ve smyslu § 81 odst. 1 
zákona č. 234/2014  Sb., o státní 
službě, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o státní službě“), 
který stanoví, že „státní 
zaměstnanec nesmí být členem 
řídících nebo kontrolních orgánů 
právnických osob provozujících 
podnikatelskou činnost, s výjimkou 
případů, kdy byl do těchto orgánů 
vyslán služebním orgánem; vyslaný 
státní zaměstnanec jedná v těchto 
orgánech jako zástupce státu a je 
povinen prosazovat jeho zájmy. 
Celkový úhrn odměn vyplacených 
státnímu zaměstnanci za všechna 
členství v řídících nebo kontrolních 
orgánech právnických osob 

K Z Po vysvětlení vzal resort MZe svoji zásadní 
připomínku, která byla nad rámec 
navrhované úpravy, zpět. 

ANO 
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provozujících podnikatelskou činnost 
za kalendářní rok včetně podílu na 
zisku či jiného plnění (dále jen 
"plnění") činí nejvýše 25 % z ročního 
úhrnu nejvyššího platového tarifu  
a nejvýše přípustného osobního 
příplatku v příslušné platové třídě  
a v případě představeného též 
příplatku za vedení, který mu lze 
jako nejvýše přípustný přiznat podle 
přílohy č. 2 k tomuto zákonu, a to 
podle služebního místa, na kterém 
státní zaměstnanec v příslušném 
kalendářním roce naposledy 
vykonával službu. Státní 
zaměstnanec je povinen služební 
orgán bezodkladně informovat o 
každém plnění, které mu bylo 
vyplaceno.“. 

Odůvodnění: Zákon o státní službě 
původně obsahoval zákaz pro státní 
zaměstnance být členy řídících nebo 
kontrolních orgánů obchodních 
korporací provozujících 
podnikatelskou činnost, ale opět 
s výjimkou případů, kdy byl do těchto 
orgánů vyslán služebním orgánem, 
přičemž takový státní zaměstnanec 
nesměl od obchodní korporace 
pobírat odměnu. S ohledem na 
potřeby praxe a nevhodnou úpravu 
se příslušné ustanovení zákona  
o státní službě novelizovalo a 
inspirovalo úpravou v zákoníku 
práce  
(na základě zákona č. 144/2017 Sb.) 
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tak, že napříště státní zaměstnanci 
nesmějí být členy řídících a 
kontrolních orgánů právnických osob 
provozujících podnikatelskou 
činnost. Kromě této změny zavedl 
zákonodárce nově i možnost 
státního zaměstnance pobírat od 
takové právnické osoby (ve 
stanoveném limitu) odměnu. 
Důvodem bylo to, že vyslaní státní 
zaměstnanci jako členové řídících 
nebo kontrolních orgánů právnických 
osob provozujících podnikatelskou 
činnost (např.  
v představenstvech, dozorčích 
radách aj.) jsou za svou činnost v 
nich  
v souladu s příslušnými právními 
předpisy odpovědní (což může vést  
až k povinnosti nahradit újmu). 
Zároveň jsou na ně kladeny zvýšené 
povinnosti, které se s vysláním pojí. 
Za dané situace bylo nutné 
přihlédnout i ke skutečnosti, že státní 
zaměstnanec nemá možnost vyslání 
do právnické osoby odmítnout, 
neboť je vyslán na základě příkazu 
služebního orgánu  
a nikoli na základě dohody. 

S ohledem na výše uvedené vznikla 
po přijetí zákona č. 144/2017 Sb. 
nerovnost mezi státními 
zaměstnanci a zaměstnanci 
předjímanými v § 303 odst. 1 
zákoníku práce (tedy zaměstnanci 
„veřejného sektoru“). Vzhledem 
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k tomu, že s jejich vysláním se také 
pojí zvýšené povinnosti a jsou 
vysíláni na základě příkazu 
zaměstnavatele, je tato nerovnost 
neopodstatněná. 

 K čl. II 

 

Ve větě za středníkem je překlep, 
správně má podle našeho názoru 
být „podle § 371b odst. 3 zákona č. 
262/2006 Sb….“. 

K D Ustanovení ZP, které obsahovalo úpravu 
náhrady za ztrátu na výdělku uchazeče 
o zaměstnání před nabytím účinnosti zákona 
č. 205/2015 Sb., bylo ustanovení § 371 odst. 
3 nikoliv § 371b odst. 3. 

ANO 

 MMR K  čl. II 

 

Přechodné ustanovení v čl. II 
doporučujeme formulovat obdobným 
způsobem jako přechodné 
ustanovení obsažené v čl. V, jehož 
formulaci považujeme za vhodnější 
(považujeme za vhodnější slova „ve 
znění zákona č. 205/2015 Sb.“ 
nahradit slovy „ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona“). 

K D Přechodné ustanovení bylo přeformulováno. ANO 

 K čl. III S ohledem na přečíslování odstavců 
v § 118 doporučujeme tuto změnu 
zohlednit též aktualizací odkazu v § 
123 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb. 

K D Na základě podkladu zaslaného MO, jehož 
se připomínka týká, bylo ustanovení 
upraveno. 

ANO 

 
 
 
 
 
Vysvětlivky: 
 O – připomínka obecná, vztahující se k materiálu jako celku                                                                                        
 K – připomínka konkrétní, vztahující se k jednotlivým částem materiálu                                                                          
 F -  připomínka formální 
 D – připomínka doporučující 
 Z – připomínka zásadní 
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